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20 Eylül 2013 tarihinde iki Cephe sava ç s n n Ankara
Emniyet Genel Müdürlü ü ve Ek Hizmet binas na yapt
roketli sald r  sonras nda, eylem yerinden uzakla an sa-
va ç lar m z Muharrem Karata  ve Serdar Polat’ n, 5
bin polisin köpeklerle, helikopterlerle düzenledi i ope-
rasyonda yerleri tespit edilmi tir. 

AKP’nin polisleri sava ç lar m z  sa  yakalama ola-
naklar na sahipken, bizzat Ba bakan Recep Tayyip Erdo-
an’ n talimat yla, sava ç m z Muharrem Karata  vücudunun

ölümcül noktalar na ald  kur unlar n d nda do rudan
kafas na ate  edilerek katledilmi tir. Serdar Polat ise yine
ölümcül bölgelere ald  kur unlarla a r yaralanm t r.

SAVA ÇILARIMIZDAN MUHARREM KARA-
TA ’IN KATLED LMES  EMR  B ZZAT BA BA-
KAN RECEP TAYY P ERDO AN TARAFINDAN
VER LM T R. 

E er bu devlet “hukuk devleti” diyorsan z, bu devlet
“kanun devleti, yasalar  var” diyorsan z, hukukun gere ini
yapmak zorundas n z. Kendi koydu unuz yasalara uymak
zorundas n z. 

u sözler Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’a aittir. 

öyle diyor Erdo an: “Bu tür eylere tevessül edenler
cevab n  alacak, e er alm yorsa bu bir aczin ifadesidir”

Cevab , Muharrem Karata ’ n katledilmesidir. Polisler,
bizzat Ba bakan Recep Tayyip Erdo an’ n talimat  ile
katledilmi tir. Erdo an’ n talimat yla Muharrem Karata
katledilerek, devletin “acz” içinde olmad n  göstermi lerdir. 

Hani bu devlet “hukuk devleti”ydi? Hani “kanun
devleti”ydi? “Devletin yasalar  var”d ? 

Sizin yasalar n z Ba bakan’a öldürme talimat  verme
hakk  m  tan yor? 

ki Cephe sava ç s  bu düzenin yasalar na göre “suç”
i lemi lerse, devletin yasalar na göre, polisin yapmas
gereken onlar  sa  olarak yakalay p yarg lanmak üzere
mahkemeye sevk etmektir. Ama öyle yapmam t r. Sa-
va ç lar m z n üzerinden ç kan kur unlar n hepsi de
ölümcül noktalara isabet etmi  ve Muharrem Karata ’ n
do rudan ba na ate  edilmi tir. 

Polisin sava ç lar m z  sa  yakalamak gibi bir çabas
hiç olmam t r. 

ÇÜNKÜ; 

DEVLET N ACZ Ç NDE OLMADI INI GÖS-
TERMEK Ç N BA BAKAN RECEP TAYY P ERDO-

AN TARAFINDAN KATLETME TAL MATI VE-
R LM T R! 

Ba bakan Erdo an, istedi i zaman istedi i ki ileri
katletme talimat  vermeyi GÖREV edinmi tir. 

Diyarbak r’da “kad n da olsa, çocuk da olsa icab na
bak lacakt r”dan Roboski katliam na, Engin Çeber’in
i kenceyle katledilmesinden Hasan Selim Gönen’e, 1
May s 2013’te insanlar m z n gaz fi ekleriyle beyinlerinin
asfalta ak t lmas ndan Haziran Ayaklanmas ’nda 6 ki inin
katledilmesine, 12 ki inin gözlerinin ç kart lmas na,

Muharrem Karata ’ n nfaz Emrini 
Ba bakan Recep Tayyip Erdo an Vermi tir!

Burjuva Demokrasisi, Burjuva Hukuku Varsa 
Kendi Yasalar n za Uyun!

Adalet stiyoruz! 
Kendi Adaletinize Uymazsan z 

Halk n Adaletine Hesap Verirsiniz!

Tarih: 30 Eylül 2013                          Aç klama: 418
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Berkin Elvan’ n ba ndan vurularak komaya sokulmas na
ve Muharrem Karata ’ n katledilmesine kadar onlarca
ki inin katledilmesinin emri bizzat Ba bakan Recep
Tayyip Erdo an taraf ndan verilmi tir... 

Bu devlet “hukuk devletidir” diyenler neredesiniz? 

“Eksik aksak da olsa demokrasimiz var” diyenler
nerdesiniz?

Hangi hukuk devleti Ba bakanlar’a öldürme talimat n
verme hakk n  tan yor? 

Hangi demokratik ülkenin Ba bakanlar ’n n böyle
bir hakk  var?

Ba bakanlar n ölüm emri verme hakk  yoksa neden
Erdo an’ n talimat yla polisin katletti i onlarca insan m z
var?

Bu düzenin yasalar na göre, bu suç de il mi? Hukuken
bunun bir kar l  yok mu?

Erdo an art k verdi i ölüm talimatlar n  da saklama
gere i duymuyor. “Talimat  ben verdim” diyor. Erdo an’ n
talimat yla polis de halk  katlederek “destan” yaz yor. 

BU DÜZEN N ‘BA IMSIZ’ MAHKEMELER
YARGISI VARSA, SAVCILARI, HAK MLER , YAR-
GIÇLARI GÖREVLER N  YAPMAYA ÇA IRIYO-
RUZ!

Halk m z en demokratik haklar n  talep ettikleri için,
kulland klar  için, her türlü fa ist teröre maruz kald klar
gibi, mahkemeler taraf ndan da tutuklan yor. Halk n yasal,
me ru demokratik talepleri suç say l yor, tutuklama gerekçesi
oluyor, fakat devletin aç kça gerçekle tirdi i katliamlar var. 

Nerede adalet? Nerede bu düzenin mahkemeleri?
Nerede hakimler, savc lar, yarg çlar... 

Bu ülkenin Ba bakan’  aç kça “talimat  ben verdim”
diyor. Bu s radan bir talimat de il, insanlar m z katlediliyor,
sakat b rak l yor Ba bakan’ n talimatlar yla... 

Neden hiçbir i lem yap lm yor? 

Katiller hakk nda neden soru turma aç lm yor? 

Azmettiren Ba bakan Erdo an neden yarg lanm yor?

Daha kaç insan m z katledilecek?

KATL AM EMR N  VEREN BA BAKAN ER-
DO AN KADAR KAT LLER  KORUYAN, EN DE-
MOKRAT K ME RU HAKLARINI KULLANDIK-
LARI Ç N HALK ÇOCUKLARINI TUTUKLAYAN
BU DÜZEN N SAVCILARI, HAK MLER  VE YAR-
GIÇLARI DA SUÇLUDUR! 

AKP’nin mahkemeleri fa ist düzenin halka kar  sa-
va nda fa ist düzeni aklayan, suçlar n n üstünü örten,
katil polisleri koruyan bir kurumdur. Bu düzenin mah-
kemelerinde halk için hiçbir zaman adalet olmam t r.
Bugün AKP iktidar  ile mahkemeler tamamen AKP’nin
kurumu gibi çal maktad r. AKP iktidar n  desteklemeyen
herkes polisin fa ist terörüne maruz kald  gibi, mah-
kemeler arac l yla da fa ist teröre “yasal” k l f uydu-
rularak halk teslim al nmaya çal l yor. 

AKP’nin mahkemelerinde adaletin olup olmad n
tart m yoruz. Düzenin kendi yasalar  da uygulanm yor.
Mahkemeler de polis gibi Ba bakan Erdo an’ n talimat yla
halka kar  pervas zca uygulanan terörün kurumu haline
gelmi tir. 

BU DÜZEN N MAHKEMELER , HAK MLER ,
SAVCILARI, YARGIÇLARI GÖREV N  YAPMAZ-
SA HALKIN ADALET  LEYECEKT R!

Kimse “terör” demagojisi yapmas n! Muharrem
Karata  bizzat Erdo an’ n talimat yla katledildi. Bekliyoruz
mahkemeler ne i lem yapacak?

Halk m z aylard r adalet istiyor. Ayaklanma ehitlerinin
aileleri aylard r adalet istiyor. Ethem Sar sülük’ün mah-
kemesinde bu mahkemelerin adaleti sa lamayaca na
tüm Türkiye halklar  bir kez daha tan k oldu...

ADALET STEMEK HAVA, EKMEK, SU KADAR
HALKIMIZIN HAKKIDIR!

14 ya ndaki Berkin Elvan’  ba ndan vuran polisler
hala yarg lanm yor! Berkin Elvan üç buçuk ayd r komada
yat yor. AKP’nin devletinde çocuklar m z ba ndan vu-
rulmadan ekmek almaya gidemeyecek mi?

Halk m z gaz bombas  yemeden, cop yemeden, göz-
alt na al nmadan, tutuklanmadan, katledilmeden demo-
kratik, me ru haklar n  talep edemeyecek mi? 

Katledilmeden adalet isteyemeyecek mi? Fa izmin
terörüne maruz kalmadan halk m z maç bile izleyemiyor.
AKP fa izmine boyun e medikleri için taraftar gruplar na
bile “ afak operasyonlar ” yap l yor... 

FA ST DÜZEN N ADALET  YOK! HALK ÇO-
CUKLARININ KATLED LMES  EMR N  VEREN
ERDO AN’IN TAL MATLARIYLA ÇALI AN
MAHKEMELERDE HALK Ç N ADALET YOKSA
HALKIN ADALET  VAR!

“Eksik, gedik de olsa demokrasi var” diyenler; fa izmin
oldu u yerde burjuva demokratik haklar da uygulanamaz.
Bunun en somut örne i ülkemizdir. AKP iktidar n  destek-
lemeyen herkes AKP’nin hedefidir. Devletin tüm kurumlar
AKP iktidar n n hizmetindedir. Yasalar, sadece iktidar n
ç karlar n  korumak için vard r. Demokrasi sadece iktidar-
dakilerin halka kar  diktatörlü ünü uygulamas  için vard r. 

AKP, meclis oylamas nda fire veren kendi milletve-
killerini bile “ihanetle” suçlam t r. te size parlamenter
demokrasi...

Halk n demokratik, en me ru haklar n  kullanmas  bile
suç say l rken, Ba bakan Erdo an’ n adam öldürme talimat
vermesi ve insanlar m z n katledilmesi suç say lmamaktad r. 

Bu ülkeden DEMOKRAS  iktidar  elinde bulunduranlar
için s n rs z ÖZGÜRLÜK, halk  için FA ST D KTA-
TÖRLÜKTÜR! Fa izmin oldu u bir ülkede bedel öde-
meden, mücadele etmeden, fa izme kar  sava madan
burjuva demokratik haklar da kullan lamaz. 

ONUN Ç N BU DÜZENDE HALK Ç N ASLA
DEMOKRAS  OLMAYACA INI HERKES B LME-
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L D R! BU DÜZENDE “DEMOKRAS N N GEL -
MES ” DEMEK HALK Ç N FA ST TERÖRÜN PER-
VASIZLA MASI DEMEKT R! 

FA ZMLE YÖNET LEN B R ÜLKEDE FA Z-
ME KAR I SAVA MAK NSANLI IN AH DA-
MARIDIR! 

CEPHE SAV AÇILARI HALKIN ADALET D R!
NSANLI IN AH DAMARIDIR! 

Polis güpegündüz 14-15 ya ndaki çocuklar m z  sor-
gusuz sualsiz gaz fi ekleri ile kafas na ni an alarak kat-
lediyor. kence polis karakollar ndan, i kencehanelerden
art k ülkemizin sokaklar na, caddelerine indi. AKP’nin
eli sopal , palal lar yla insanlar m z sokaklarda i kenceyle
katlediliyor. Böyle bir ülkede hangi hukuktan, hangi de-
mokratik yollardan söz edilebilir? Devletin tepesindekiler
katliam emrini veriyor, emrindekiler de katlediyor...  

Bu ülkeyi yönetenlerin her gün kendi yasalar n  ihlal
etti i bir ülkede, devrimcilerin silaha ba vurmaktan
ba ka bir yolu yoktur!

DEVR MC  HALK KURTULU  CEPHES  BUNUN
Ç N SAVA IYOR. 

FA ZM N OLDU U ÜLKEM ZDE ONUN Ç N
S LAHLI MÜCADELE TEMELD R! 

FA ZM NSANLI IN DÜ MANIDIR! 

Fa izmin iktidar oldu u dünyan n her yerinde, insan-
l n ba na neler getirdi i herkes taraf ndan bilinmektedir.
Sadece kinci Payla m Sava ’nda 55 milyon insan n
ölümüne neden olmu tur. 

Fa izme kar  sava mak onun için me rudur. 

Demokrasi mi diyorsunuz, insan haklar  m  diyorsunuz?
Fa izmle sava madan demokrasiyi, insan haklar n  sa-
vunamazs n z... 

HALK KURTULU  SAVA ÇILARI HALK Ç N
DEMOKRAS N N SAVUNUCULARIDIR! 

43 y ll k tarihimiz boyunca yapt m z halka zarar
verecek, suçlu-suçsuz ayr m  yapmayan tek bir eylemimiz
yoktur. Yapt m z her eylemde daha hiçbir üstlenme
yap lmadan, eylemin bize ait oldu u dost ve dü manlar m z
taraf ndan net olarak bilinir. Cephe’nin eylemleri sadece
ülkemizde de il, tüm dünyada politik hedef ve muhte-
vas yla bilinir. 

Son Emniyet Genel Müdürlü ü ve Ek Hizmet binalar na
gerçekle tirilen roketli eylemlerimizde can kayb  hedef-
lenmemi tir. Çünkü hedef üç-be  polis de il, halka kar
sava n karargah  olan Emniyet Gelen Müdürlü ü’dür. 

Gerçekler böyle iken can kayb  olmamas n  büyük bir
ans olarak yans tmak, üçüncü roket ile benzinli i havaya

uçuracaklard  gibi söylemler tamamen yaland r. Eylemimizin,
hakl , me ru, politik muhtevas n  zay flatmak içindir. Eyle-
mimizin gücü kar s nda polisin, AKP iktidar n n aczidir.

Sava ç m z Muharrem Karata ’ n katledilmesi emrini
veren Ba bakan Erdo an ve polisler suç i lemi lerdir.
Mahkemelerin kendi yasalar n  uygulamas n  istiyoruz! 

AKP’N N POL SLER N  TEKRAR UYARIYORUZ;
KENCE YAPMAK EREFS ZL KT R! KENCE

YAPMAKTAN VAZGEÇ N! 

AKP’N N KONTRA BASINI PART M Z HAKKIN-
DA POL S N D KTE ETT RD  KONTRA HABER-
LER  YAPMAKTAN VAZGEÇS N!

Devrimci sava m z n hakl  ve me rulu unu karalamak
için on y llard r ayn  z rvalar  tekrarl yor. Dinci bas n
sadece AKP iktidar nda de il, öncesinde de, düzene ken-
dilerini kabul ettirmenin yolunu devrimcilere küfretmekte
aram t r. Bugün AKP iktidar nda ise bunu temel görevleri
olarak görmektedirler... 

Amerikan u aklar ; para için din, iman, namus, ahlak...
her türlü de erlerini satan i birlikçilerdir... 

B Z DEVR MC Y Z... Vatan m z için, halk m z için,
namusumuz, onurumuz, inançlar m z, de erlerimiz için
43 y ld r tereddütsüz can m z  feda ediyoruz. Bizim hak-
k m zda tek söz söyleme hakk na sahip de ilsiniz... 

AKP’nin kontra bas n  Emniyet Genel Müdürlü ü’nün
roketlenmesi eyleminden sonra, yine tek bir a zdan
koro halinde polisin dikte ettirdi i yalan haberleri man-
etlerine ta d lar... “Lavrion kamp nda e itim görmü ler...”,

“Silahlar Suriye’den gelmi ...”,  “Eylem talimat  örgüt
içindeki hâkimiyetini sa lamak için falanca ki i taraf ndan
verilmi ...”, “Ta eron örgüt”mü ... 

On y llard r devrimci hareket hakk nda yapt n z z r-
valard r bunlar... Bu kontra haberlerle kimseyi kand ra-
mazs n z. 

Ülkemizin ba ms zl , halk m z kurtulu u için yüzlerce
ehit verdik ve ehitlik bizim için en büyük onurdur. 

Bizim köklerimiz de, dallar m z da ANADOLU TOP-
RAKLARINDADIR!

TA ERON K MD R HALKIMIZ ÇOK Y  B L R! 

Her konuda anket yapt rmas n  çok iyi bilen AKP,
Zevzek Hüseyin Çelik ile Göbels Yalç n Akdo an’  gö-
revlendirip bir anket yapt rs n. 

Halk m za sorun; ülkemizde kim kimin ta eronudur?
Halk m z size cevab  verir.... 

Sonuç olarak; AKP’nin kontra bas n n  uyar yoruz:
Bu yapt n z gazetecilik de il, habercilik de il... Kontr-
gerillan n sözcülü ünü yap yorsunuz. AKP’nin katliam na,
fa ist terörüne me ruluk kazand r yorsunuz. Bu yapt n z
suçtur, AKP’nin suçlar na ortak oluyorsunuz... 

Katil polislerin sözcülü ünü yapmaktan, AKP’nin
fa ist terörüne me ruluk kazand rmaktan vazgeçin. GA-
ZETEC L K YAPIN! 

KAHROLSUN FA ZM, YA ASIN MÜCADELE-
M Z!

MUHARREM KARATA  ÖLÜMSÜZDÜR

YA ASIN HALKIN ADALET !

Devrimci Halk Kurtulu  Cephesi
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Bunu sadece bu ruhu ve co kuyu
her daim içimizde ta d m z için
de il,

Bunu sadece hakl l m z, me ru-
lu umuza duydu umuz sonsuz inanç-
tan de il;

Bunu sadece halka duydu umuz
ölümüne sevdam zdan de il,

Bunu sadece halk dü manlar na
duydu umuz korkunç öfkeden de il,

Bunu sadece bizim yapaca m z ,
Hesap sorulacaksa ancak bizim

hesap soraca m za, 
Halk n ah n  ancak Cephelilerin

yerde b rakmayaca n  bildi imiz...
Evet biz var z, Cepheli olma ay-

r cal n , a r sorumlulu uyla bir-
likte ta yoruz!

Marksizmin Leninizmin bayra-
n  yere dü ürmeden,

Onurla ta yan bir tarihi yazmaya
devam ediyoruz!

Ama bunun da ötesinde;
Biz bütün bu dü ünce duygu-

larla,
Sava may  ya am m z n kendisi

haline getirdi imiz için böyle sa-
va yoruz!

Sava  sanat haline getiriyoruz!
Vietnam da, Çin'de emperyaliz-

min ve yerli i birlikçilerinin devasa
gücüne kar  nas l halklar sava
bir sanat haline getirip emperyalizmi
geldi i yere gömmü se....

Biz de sava  art k bir sanat haline
getiriyoruz! 

Biz de sava  hayat m z n kopmaz
bir parças  haline getiriyoruz.

Bundand r ki;
Fedadan sevdaya kadar
Ekmek'ten a ka kadar
Bu ruhla seviyor, bu ruhla ya yor,

bu ruhla ekmek ve adalet kavgas  ve-
riyor, bu ruhla sava p, bu ruhla ölümü
kar l yoruz!

Yürüyü ümüzden, oturu umuzdan,
kalk m zdan, yedi imizden, giydi-
imize kadar...

Sevdam zdan, dü mana öfkemize
kadar... Bunun için nefes al yor,  ha-
yat m z n do al bir parças  gibi, ekmek
ve su gibi böyle ya yor böyle sava-

yoruz!
çimize ak tt m z her gözya nda

bile; dü mandan hesap soraca m z
günün özlemiyle büyüttü ümüz öfke
ve intikam...

Her kahkam zda, gülü ümüzde ise
halka ve vatana olan sevgimiz, güzel
günlere olan özlemimizle büyüttü ü-
müz co kumuz vard r...

te Muharrem bu öfke ve intikamla
ya ad . Bununla sevdi, bununla sava t ,
bununla hesap sordu, bununla ehit
dü tü...

te bunun içindir ki; Koynunda
sevdal s n n yazmas ...

te bunun içindir ki; Koynunda
sevdal s n n bir tutam saç ...

te bunun içindir ki; Koynunda
sevdal s n n yüzü üyle ölüme yürü-
dü.

Sevdas n ; Ferhatla- irin gibi, Asl
ile Kerem gibi,

Leyla ile Mecnun gibi... 
Onuruyla ta d , onuru ve gururu

ile büyüttü, halka ve vatana sevgisiyle,
dü mana olan öfkesiyle çelikle tirdi..

Sevdadan bir ate  oldu! Sevdadan
bir roket oldu, dü man n tam beyninde
patlad !

Sevdas yla iki, sevdas n  halk sev-
gisine kat p milyonlar oldu!

Muharrem bu güçle yenilmez, Mu-
harrem bu güçle adalet, Muharrem
bu yüzden halka, direnenlere umut,

AKP ve onun fa ist katillerin ise
halka uygulad klar  her zulmün hesa-
b n n sorulaca  korkusunu daha da

büyüttü!
Cephe geleneklerine yeni ge-

lenekler ekledi...
16-17 Nisanlarda Sabolar n et-

raf  katiller sürüsüyle kur un ya -
murlar  alt nda bir ellerinde silah-
lar yla salland rd klar  özlemini
duyduklar  sosyalizmin bayra -
n ,

Esmalardan, Süleymanlara ka-
dar duvara umudun ad n  i leyen-
lere...

Tilililerle ölümü kar layan
Ba c lar ehitlerimiz Güner ar-
larla...

Balk cadan büyük direni e...
19 Aral k'ta kur un ya muru

alt nda halaylar çekip türküler söy-
leyen yolda lar n n geleneklerine
bir halka daha ekledi...
Fedadan sevdaya yeni gelenekler

yarat yor! Dün Sabo, Sibel, Süleyman,
Ahmet, Ali an iken.... Bugün Muhar-
rem oluyor... Hasan Feritlerle umuda
yürüyü ümüzü sürdürüyoruz!

Halktan gelip, halk n koynuna gi-
diyoruz!

Geçit yok! Emperyalizme, fa izme,
copuna, TOMA’s na, gaz na... Polisine,
çevi ine, yarg s na...

Çetesine, mafyac s na, torbac s na,
halk dü manlar na... Geçit yok!

Halk n onurlu evlatlar ... Muhar-
remler... Hasan Feritler var!

Biz var z! Cepheliler var!

Sava may  Ya am m z n Kendisi Haline Getirdi imiz çin Böyle Sava yoruz!
Sava mak Hayat n ah Damar  Oldu u çin Böyle Ya yoruz, Böyle Seviyoruz!

Fedadan Sevdaya, Ekmekten A ka Kadar
Türkü Söyler Gibi Ya yor, Türkü Söyler

Gibi Sava yor, Türkü Söyler Gibi Ölüyoruz!

KOYNUNDA B R TUTAM SAÇI
GÖ ÜS KAFES N N ÜSTÜNDE

GÖZLER NE BAKMAYA
DOYAMADI ININ YÜZÜ Ü

O SEVDALI B R YÜREK
NAZLI B R GÜL DALINA

DEL CES NE A IK
B LE NDE YEMEN S

KAVGASI OYALI
SARILI KIRMIZILI 

HEM DE KAN KIRMIZISI
ANKARA'NIN ORTASI

MUHARREM’ N SAÇLARINDA 
MELEKS  B R RÜZGAR DOLA IR

ZAL M B ÇARE
B R KÖYLÜNÜN

KÖYÜNÜN ÇOBANININ KAR ISINDA
MUHARREM ATE N BA INDA

GÜN MAZLUMUN GÜNÜDÜR DER
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Muharrem yolda m z n ehit dü -
mesi durumunda örgütünden ve yo-
la lar ndan cenazesinin kald r lmas na
ili kin bir iste i vard . öyle diyor:
“Partim-yolda lar m; ehitli imden
sonras  için istediklerim: Hiçbir yol-
da m z n, analar m z n zorluklar ya-
amas n  istemem. ehit dü tü ümde;

köyüme gömülmektir iste im. Olma-
d nda yolda lar m n uygun görece i
vatan m n bir yerinde de olabilir
mezar m, içim rahatt r.”

Senin için rahat olsun kahraman
yolda m z. Gerekirse yeni tutsaklar,
ehitler veririz ehitlerimizin vasi-

yetini yerine getirmek için. Dü mana
b rakmay z ehitlerimizi. 

Vasiyetin yerine getirilmi tir. 

imdi Çorum’da Yo unpelit Kö-

yü’nün en hakim tepesindesin.  Hal-
k m za kan kusturan zalimler hep
korkacak senden. Muharremler on-
lar n hep korkulu rüyas  olacak. Hal-
k m z gurur duyacak, onur duyacak.
Çocuklar na senin gibi bir kahraman n
ad n  koyacaklar.  Dü mandan sorulan
her hesapta sen olacaks n. 

“Mezarlar m z n örgütleyici ol-
du unu dü ünüyorum. Ve bizim köyde
hiç devrimci mezar  yok” diyor Mu-
harrem. Mezar n n bile halk m z n
örgütlenmesi için bir vesile olmas n
istiyor. 

Art k var. Senin köyünde de bir
devrim ehidi var. Hem de en yi it-
lerinden biri yat yor orada. 

imdi ya l s ndan gencine Yo-
unpelit Köylüleri seni konu uyor.

Seninle gurur duyuyor. Sedece köy-
lülerin de de il, bütün Çorumlular,
bütün Türkiye halk  senin kahraman-
l n  konu uyor. Seninle gurur du-
yuyorlar. 

Daha da ötesi seni adalete susayan
Türkiye halklar  ba r na gömdü. 

imdi sen halk m z n gönlünde
adaletin sembolüsün. 

“... yoksullu un çaresizli i içindeki
bütün babalar için çarp yor yüre-

im...” diyor Muharrem. Evlat ac s
ya ayan tüm analar, babalar da art k
seni evlad  yerine koydu. 

Senin o susmayan yüre in, imdi
zulme kar  direnen bütün Türkiye
halklar nda at yor. Zulme kar  direni
o yürekle büyüyor... 

“Partim-yolda lar m; ehitli imden sonras  için istediklerim: 
Hiçbir yolda m z n, analar m z n zorluklar ya amas n  istemem. 

ehit dü tü ümde; köyüme gömülmektir iste im
Olmad nda yolda lar m n uygun görece i vatan m n bir yerinde

de olabilir mezar m, içim rahatt r.”

çin Rahat Olsun Muharrem
Halk m z Seni Ba r na Gömdü!
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Ankara'da, 5 bin polisin ku-
atmas  alt nda çat arak ehit dü-
en Halk Kurtulu  Sava ç s  Mu-

harrem Karata  için Halk Cephe-
liler taraf ndan çe itli ehirlerde
anmalar düzenlendi.

stanbul
Bahçelievler Özgürlükler Der-

ne i'nde, 26 Eylül günü Muharrem
Karata  için anma düzenlendi.
Yaral  olan halk sava ç s  Serdar
Polat'  sahiplenme ça r s n n da
yap ld  anmada bir konu ma ya-
p ld . Ümit lter'in "S ra Neferine
Dair" iirinin okundu u anmada,
sayg  duru unun ard ndan eylemin
önemi ve cüreti üzerine sohbet
edildi.

Gazi Mahallesi’nde de 26 Ey-
lül günü düzenlenen anma Mu-
harrem Karata  nezdinde, tüm
devrim ehitleri ad na yap lan bir
dakikal k sayg  duru uyla ba lad .
Muharrem Karata ’la ilgili aç k-
lama okudu. iir ve mar larla
programa devam edildi. 30 ki inin
kat ld  anma söylenen mar larla
sona erdi.

Esenyurt Ye ilkent Mahalle-
si'nde 26 Eylül günü yap lan yaz -
lamalarla Muharrem Karata  se-
lamland . 8 tane “Muharrem Karata
Ölümsüzdür-Cephe’’, 3 tane "Katil
Tayyip-Cephe’’, 10 tane "DHKP-
C", "DHKC", "CEPHE" ve 3 tane
de “Muharrem Karata  Ölümsüzdür
Cephe” imzal  Muharrem Karata ’ n
suret resminin bulundu u ablon
yaz lama yap ld . Ve 21 Eylül günü
Bal k Yolu köprüsü ve çevresine
"Muharrem Karata  Ölümsüzdür-
Cephe", " ehitlerimizin Hesab n
Sorduk Soraca z-Cephe’’ yaz l
ku lamalar yap ld .

Küçükarmutlu, tepe bölgesinde
26 Eylül günü, Berkin Elvan’ n
gülümseyen yüzünün ablonlar  ve
yan na da “Diren Berkin” yaz la-

malar  yap ld . Muharrem Kara-
ta ’ n, Berkinlerin hesab n  sormak
için can n  feda etmesine vurgu
yapmak için de “Muharrem Karata
Ölümsüzdür, Diren Berkin Muhar-
rem Seninle” yaz lamalar  yap ld .
Ayr ca “Katil Tayyip ve Zevzek
Hüseyin Çelik” yaz lamalar  da ya-
p ld . Cepheliler, “Muharrem Ka-
rata ’ nda Hesab n  Soraca z” sö-
zünü de duvarlara i lediler.

Ayn  gün Küçükarmutlu'da
anma töreni de yap ld . Sayg  du-
ru uyla ba layan anmada, Muhar-
rem Karata ’ n neden ehit dü tü ü
üzerine sohbet edildi. Konu malarda
halk n tepkisi, ehitli in tarihi ve
sahiplenme konular na de inildi.
25 ki inin kat ld  anma sonunda,
halk m z n geleneklerine uygun
olarak helva da t ld . 

kitelli Özgürlükler Derne-
i'nde, 27 Eylül günü anma dü-

zenlendi. 13 ki inin kat ld  anma
program n n sonunda, yap lan ey-
lem için tatl  da t ld .

Ba c lar Karanfiller Kültür
Merkezi’nde, 20 Eylül günü 37
ki inin kat l m yla anma yap ld .
Eylemin gücünün halk m za yan-
s mas  sonucu co kulu geçen anma
program , kavgan n airi Ümit l-
ter’in iirlerinin okunmas n n ar-
d ndan Bize Ölüm Yok ve Hakl y z
Kazanaca z mar lar n n söylen-
mesiyle anma sona erdi. 

Ankara
Ankara Dev-Genç, DHKC sa-

va c s  Serdar Polat için Tuzlu-
çay r'da yaz lamalar yapt . Çete-
lerin katletti i Hasan Ferit Gedik
için, Yüksel Caddesi'ne ve Konur
Sokak'a 2 adet ozalit as ld .

Bursa
Halk Kurtulu  Sava ç s  Mu-

harrem Karata  için, 28 Eylül Cu-
martesi günü Bursa’da anma prog-

Çocuklar m za Muharrem Ad n  Koyaca z
Halk n Ah n n Yerde Kalmayaca n

Yeni Muharremler Gösterecek, Ku kumuz Yok!
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ram  düzenlendi. Program, bir
dakikal k sayg  duru u ile ba -
lad . Sonras nda 417. No’lu
aç klama okundu. Aç klaman n
ard ndan iirler okundu ve Mu-
harrem Karata  için haz rlanan
helva da t ld . Etkinlik so-
nunda, yap lan eylem hakk nda
sohbetler edildi.

Eski ehir
24 Eylül günü Bahçelievler

Mahallesi'nde 5 adet “Mu-
harrem Karata  Ölümsüzdür",
"Serdar Polat Onurumuzdur",
“Katil Polis", “Katil Polis He-
sap Verecek", "Din Tüccar
AKP" yaz lamalar  yap ld . 

Dersim
28 Eylül günü Dersim

Halk Cephesi taraf ndan dü-
zenlenen anma, Naz m Hik-
met’in “Zafere Dair” iirinin
okundu u sayg  duru uyla
ba lad . Aç klaman n ve En-
ver Gökçe’nin “ lk Ad m”
iirinin okunmas yla devam

eden anmada “Gelecek Bi-
zimdir” adl  sinevizyon gös-
terimi yap ld . 20 ki inin ka-
t ld  anma mar larla sona
erdi.

Çorum
29 Eylül günü Ankara’dan

gelen TAYAD’l  Ailelerle bir-
likte Muharrem Karata ’ n
köyüne gidildi. Mezar ziyareti
yap ld . Mezar ziyaretinden
sonra Pir Sultan Abdal Der-
ne i'nde Muharrem Karata
için yemek ve helva verildi.

S n f kini bir devrimcinin ku anaca  en güçlü
silaht r. S n f kini ta mayanlar uzun süre devrimci mü-
cadelede ve devrimci sava n içinde kalamazlar. Çünkü
"S n f Kini’nde amaç vard r, hedef vard r, iktidar bilinci
vard r. Siyasi iktidar  ele geçirmek için sava ma inanc ,
ölme ve öldürme cüreti vard r.

Ülkemizde toplumsal muhalefet yeterli düzeyde örgütlü
güce sahip olmad ndan, burjuvazi elinde tuttu u siyasal
iktidar arac l yla i çisinden memuruna, çiftçisinden es-
naf na, ö rencisinden emeklisine ve i sizine kadar bütün
emekçi halklar m za kar  hesaps zca sald rmaktad r. Bu
gerçekten hareketle, ülkemiz i  cinayetlerinde Avrupa’da
birinci, dünyada üçüncü s radad r.

Sadece 2013 Temmuz ay nda 120 i çi, i  cinayetlerinde
katledilmi tir.

Ülkemiz i  cinayetlerinde oldu u gibi i ten atmalar-
da,"i çi k y m nda" Avrupa’da ve dünyada en ön s ra-
lardad r. Her y l on binlerce i çi i ten at larak i sizler
ordusuna kat lmaktad r.

Fa ist iktidar n, halklar m z n üzerinde estirdi i bask ,
iddet ve terör politikalar ndan kaynakl  i ten at lan on

binlerce i çinin, az bir kesimi direnme cesaretini göste-
rebilmektedir. ten at lmay  içine çekip sessiz bir ekilde
kalma yerine, direnmeyi ve onurlu mücadeleyi seçen
Kazova i çileri, bugün direni lerinin 187. günü, çad r
direni inin 127. günü; açl k grevlerinin 65. günü ve
fabrika i galinin 67. günündeler.

Devrimci çi Hareketi önderli inde tam bir inanç
ve kararl l kla sürdürülen bu direni in zafere ula aca na
ve ülkemiz i çi s n f n n direni ine yeni mevziler ka-
zand rmas n  içtenli imizle istiyoruz. Hayat n içinden
günlük ya ama bakt m zda, s n f kinimizi beslememiz
için çok fazla nedenlerimiz vard r.

Evine ekmek götürmeyen bir baban n ya ad  ac y
yüre imizde hissetmeliyiz.

Çocuklar  kuca nda katledilmi  bir anan n ç l n
beynimizde, ruhumuzda ya amal y z.

Atalar m z, "Dü man  olmayan n, gerçek ve sa lam
dostu da olmaz" diyerek revizyonistleri, oportünistleri
ve “s n flar aras  denge” gibi her türlü dü üncedeki
i birlikçi ili kileri mahkûm etmi lerdir.

Halklar m z n ö rencileri olmal y z, bizlere ö ret-
tiklerine dört elle sar larak onlar  ete kemi e büründür-
meliyiz. Halklar m z n gerçek ve sa lam dostlar  ve
umudu olmam z için Halklar m za ya at lan zulmün
hesab n , dü mandan kat be kat sormal y z.

S n f Kinimizi büyüterek daha büyük sorumluluklar
ta mal , ehitlerimizin izinde ve ideolojimizin yol gös-
tericili inde dü man n beyninde patlayan bombalar ol-
mal y z. 

S n f Kini, Devrimimizin
Teminat d r

Sınıf KiniSınıf Kini
Halklar n bütün ac lar n n

hesab n  sormak için
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Roket ba l ortal  kar t r-
d ...

Ankara'daki Cephe sava ç lar n n
sald r s yla birlikte ayn  gün yine
bir arabada roket ba l  haberi geçti
televizyon ve gazete haberlerinde...
Ama sadece bu roket ba l  bile
AKP iktidar n n korkusunu bir kez
daha ortaya ç kard . O kadar korku-
yorlard  ki her roketin, her roket
ba l n n alt nda Cephe sava ç lar n
arad lar. 

Ama bu roket ba l n n Cep-
he'yle ilgisi yoktu, yine de bu sadece
roketin ba l  bile tela  ve korku
içine girmelerini engellemedi. Ne
olur ne olmaz, bu Cephelilerin i i
belli olmaz diye dü ündüler muhte-
melen.

Roket korkusunun alt nda, Cephe
korkusu yat yordu.

Biz Her Yerde,
Her eydeyiz!

AKP fa izmi Cephelilerin soluk
ald  her dakika, Cephelilerin oldu u
her an cehennem hayat  ya yor.

Gecelerinin kabusuyuz biz. Rü-
yalar nda bile bizi görüyorlar... Bak-
t klar  her yerde biz var z. Bu yüzden
bakt klar  her yere bir koruma, bir
kamera yerle tiriyorlar...

Halbuki tekrar hat rlat r z; biz
halk z... Gözümüz, kula m z, elle-
rimiz her yerde...

300 metre meclisinizin dibinde,

250 B N POL S N yönlendirdi i
karargahlar n z n dibinde,

Adaletsizlik yayan Adalet Ba-
kanl ’n zda...

Sizin o çok korunakl  AKP bina-
lar n z n dibindeyiz.

Tüm Türkiye'yi kana bo du u-
nuz, tüm politikalar n z n halka kar
bekçili ini yapt   göz ç kartan, be-
yin ak tan katil polisleriniz ise ken-
dilerini korumaktan bile acizdir.

KORKU SALAN ROKET DE-

L...

KORKU SALAN SAVA I SO-
NUNCUSUNA KADAR SÜRDÜ-
RECE NE ANT ÇM  CEPHE-
L LERD R!

Fa izm insan n oldu u, halk n ol-
du u her yerden, her eyden korkar..

AKP'nin bu büyük korkusundan
kaynakl d r ki, bakt  her yerde
kendi iktidar n  devirenleri görür.
Herkesi dü man  ilan eder!

Neye dü man de ildir ki AKP...

Örne in i çiye dü mand r... K -
dem tazminat ndan ta eronla maya...
B rak hak vermeyi, bütün haklar n
gaspetmek yetmemi  gibi copu i -
çinin kafas na indirme tela ndad r. 

Memurlar ise bu dü manl ktan
paylar na hak gasplar  yetmemi  gibi
tutuklan p hapsedilmi tir... Ö ret-
menlerden, büro emekçilerine kadar
halk n memurlar  hala AKP fa iz-
minin büyük korkusunun simgesi
gibi hapishanededir.

Dü man olduklar  her ey asl nda
korkusudur AKP iktidar n n.

- liseli gençlikten korkarlar

- üniversiteli gençlikten korkar... 

- Özel MGK’da toplant lar  dü-
zenlerler. 

- Eylül ay ndan korkarlar...

- futbol taraftarlar ndan korkar-
lar...

- twitter'dan korkarlar

- facebook'dan korkarlar

- annelerden korkarlar

- bas n aç klamas ndan korkar-
lar

- tutsaklardan korkarlar

- gazetecilerden korkarlar

- köylüden korkarlar

- çocuklardan korkarlar

- gecekondudan korkarlar

- müzikten korkarlar

- kitaptan korkarlar

- tarihten korkarlar

- meydanlardan, alanlardan kor-
karlar

- pankarttan, dövizden korkarlar

YAN  AKP KEND NDEN OL-
MAYAN HER EYDEN KOR-
KAR...

AMA EN ÇOK HALKIN ÖF-
KES N N TEMS LC S

ROKETTEN KORKAR...

ÇÜNKÜ BU KORKUSU ONUN
KT DARINI ALT EDECEK GÜÇ-

TE,

HALKIN ÖFKES N N S MGE-
LE M  HAL ,

CEPHE'N N ONLARIN SONU-
NU GET RECE N N GARANT -
S D R...

BAKTI INIZ HER YERDE
B Z ,

BAKTI INIZ HER YERDE
HALKIN ÖFKES N N S MGES
ROKETLER M Z , LAVLARIMIZI,
EL BOMBALARINI KU ANMI
CEPHE SAVA ÇILARINI GÖRE-
CEKS N Z.. 

KORKUN!

SAYILMAYIZ PARMAK LE,
YIKILMAYIZ KIRMAK LE...

B Z HALKIZ, HALKIN SAVA -
ÇILARIYIZ!
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Tekeller ülkemizde her istedik-
lerini almaya o kadar al m lar ki...
Ba ka bir durum bu düzende onlar
için söz konusu olamaz...

Tekeller halk n al nterini sömür-
mekten,

beti -benzi soluk,

etin yüzünü unutan,

çocu unu okutamayan,

sa l k hakk n ,

e itim hakk n ,

pazarlarda sat l a ç kartan..

NSANIN NSAN OLMASINI
KEND NE YASAKLAYAN

Tekeller ve onlar n fa ist iktidar
katil AKP iktidar ... 

DOYMUYOR, DOYMUYOR,
DOYMUYOR...

Bu güne te bizim,

bu gökyüzü,

bu deniz,

bu a açlar,

bu hava

bu toprak....

Sizin neyinize açlar...

Yoksullar...

E itim, sa l k, konut, i  hakk
olmayanlar... 

Belki bugün tutuklayamad kla-
r m z ama her an zaten F Tiplerine
atacaklar m z...

EY HALK!

Sizin neyinize diyor!

Yalan- demagoji, yetmiyor copu-
TOMA’s ...

Yetmiyor beynimizi ak t yorlar,
Berkin gibi uyutuyorlar. Yetmiyor
polisiyle, çevik polisiyle ba a ç -
kamay nca...

Sivil fa isti, çetesi, mafyas , tor-
bac s yla...

Arkalar nda polisi, yarg s , ada-
letsizli iyle...

Ellerinde uyu turucu, fuhu , ku-
marla...

Halk , halk n gelece i olan genç-
lerini içten çürüteyim.. 

De erlerini tüketeyim...

Geleceklerini yok edeyim...

Ancak böyle bize kafa tutmaktan
vazgeçerler, ne anlarlar onlar gök-
yüzünden, ne anlarlar onlar güne ten,
topraktan, havadan...

Al r m diyor elinde son kalan
kondusunu,

O da kuzu kuzu bize verir di-
yorlar.

ASALAK, OBUR, AÇ GÖZLÜ,
AHLAKSIZ ZENG NLER N,

KAT L, KENCEC , HALK
DÜ MANI AKP KT DARI...

POL S NE, ÇETEC S NE,
MAFYACISINA, TORBACISINA,
TOMASINA, ÇEV K' NE, AK-
REP' NE CEVAP.

AKP’nin Polisi Uyu turucu Çeteleriyle Kol Kola
Uyu turucu Çeteleri Gülsuyu’nda Bir Devrimciyi Katletti! 

Dört Devrimci A r Yaral !

Halk m z n Uyu turucuyla 
Zehirlenmesine zin Vermeyece iz!

Uyu turucu Çetelerinin Kökünü Kaz yaca z!

Biz Cepheli’yiz!
Düzenin Art  Çetelere zin Vermeyece iz!

Mahallemizi Çetelerden Öle Vura, Vura Öle Temizleyece iz!

BÜTÜN EHR  AYAKLARI
ALTINA ALAN B R MANZARASI
OLAN MAHALLEYE GÖZ D KEN
ALÇAKLAR, HALKA POL S YLE
BOYUNE D REMEY NCE HER
ZAMAN K  G B  S V L FA STLE-
R N  VE DÜZEN N TÜM P S ARTIK,
TORTULARINI DEVREYE SOKTU.

GÜLSUYU MAFYA VE ÇETELE-
R N EL NE POL S  VE YARGISI
TARAFINDAN AKP ONAYIYLA
TESL M ED LD .

EMR  VERENLER BELL YD .
EMR  VERENLER HALKIN KA-

NINI ÇMEKTEN DOYMAYAN
EMR  VERENLER VATANI

ÇIRIL ÇIPLAK BIRAKAN, NEY
VAR NEY  YOKSA "BABALAR
G B " SATANLAR... 

EMR  VERENLER AÇLI A VE
ZULME MAHKUMLE ETMEKLE
YET NMEZ.

BU GÜZEL M YERLERDE ON-
LARIN NES NE GEREK DEY P DU-
VARLARINI BA LARINA YIKMAK
Ç N  KOLLARI SIVADILAR.

AKP VE KAT L POL S , S V L
FA STLER , TÜM ARTIKLARI
MAFYACISI, ÇETEC S , TORBA-
CISI... TEKELLER N EMR N  HE-
MEN YER NE GET RMEYE KO-
YULDULAR...
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HASAN FER TLERDEN GEL -
YOR...

BU HALKIN EN ONURLU EV-
LATLARINDAN...

CEPHEL LERDEN GEL YOR....

BU HALK KEND  ONURUNU
KORUYOR,

BU HALK DE ERS ZLE ME-
YE KAR I D REN YOR...

GELECE NE, GELENEKLE-
R NE...

VATANINA SAH P ÇIKIYOR-
LAR!

NE KONDUSUNU TESL M
ED YOR, CEB  DOLU AMA KEN-
D LER  BO  BE  PARA ETMEZ
ZENG NLERE,

NE DE AKP FA ZM NE KAR-
I BOYNUNU E YOR!

KONDUSUNU DA EVLATLA-
RINI DA DE ERLER N  DE TES-
L M ETM YOR...

B L YOR; TÜRK YE'DE "KENT-

SEL DÖNÜ ÜM" DED K-
LER  KEND  ÖLÜMLER
OLAN YIKIMLARIN YA-
LAN OLDU UNU... 

AKP'DE B L YOR...
ARA TIRMALAR YAPI-
YOR...

EN DUYARLI, EN B -
L NÇL  OLAN GÜLSU-
YU'NU... ONURUNU KO-
RUYAN HALKI HEDEF
TAHTASINA KOYUYOR.

TE BÖYLE BA LI-
YOR FA ST KAT L K-
T DARINA KAR I SA-
VA MAYA...

MAFYACI, ÇETEC ,
TORBACILARIN ARKA-
SINDA...

S V L FA ST A CA-
LARIN OLDU UNU, O
RESM  GÖRMEDEN
ÖNCE B L YOR!

RESM -S V L POL S-
LE B RL KTE ÇETELE-
R N, MAFYACILARIN
HAREKET ETT N ,
ONLAR B ZZAT SO-
KAKTA ONLARI YAN-
YANA GÖZLER YLE

GÖRDÜKLER YLE B L YORLAR!

TÜM BUNLARIN ARKASINDA
AKP KT DARININ OLDU UNU
BELED YE BA KANINDAN ÖNCE
AKP KT DARININ POL SLER N-
CE ZATEN SALDIRININ BA LA-
DI INI B LD NDEN B L YOR!

HER EYDEN ÖTE AKP KT -
DARININ ARKASINDA DA BU
DÜZENDEN NEMALANAN TE-
KELLER OLDU UNU DAHA
ALINTERLER NE GÖZ D KT K-
LER  ANDA, DAHA KONDULA-
RINA GÖZ KOYDUKLARI AN-
DAN B L YORLAR!

Bu yüzdendir ki;
ÇETELERE, MAFYALARA

KAR I MÜCADELE FA ZME
KAR I MÜCADELED R!

Bu yüzdendir ki;
ÇETELERE, MAFYALARA

KAR I MÜCADELE S V L- RES-
M  POL SE KAR I MÜCADELE-

D R!

Bu yüzdendir ki;
ÇETELERE, MAFYALARA

KAR I MÜCADELE KORUYAN
KOLLAYAN BELED YE BA KA-
NINI BA LARINA D KEN, POL -
S N EFEND S  AKP KT DARINA
KAR I MÜCADELED R!

Bu yüzdendir ki;
ÇETELERE, MAFYALARA

KAR I MÜCADELE; AKP'Y , PO-
L S N , ÇETEC S , MAFYACISIY-
LA ÜZERLER NE SALAN ÜL-
KERLER’E, SABANCILAR’A..
ÇALIKLAR’A , A AO LULAR’A,
ALBAYRAKLAR’A ... TEKELLE-
RE KAR I MÜCADELED R;

Bu yüzdendir ki;
ÇETELERE KAR I MÜCADE-

LE; ÜLKEM Z  B RL KÇ  TE-
KELLER  VE KT DARLARIYLA
YÖNETEN, HALKI YOZLA TI-
RAN, DE ERS ZLE T REN, KEN-
D  KEND NE YABANCILA TI-
RAN, NSANLIK ONURUNU
AYAKLAR ALTINA ALAN  TÜM
P SL N KAYNA I AMER -
KA'YA, EMPERYAL ZME KAR I
MÜCADELED R!

MÜCADELEYE DEVAM EDEN
HALK, EMPERYAL ZME VE FA-

ZME...

ONUN TÜM ARTIKLARI; A -
CASINDAN, TAYY P' NE, A-
HENK' NE KADAR VATAN HA-
NLER NE CEVABINI HASAN FE-

R TLER’LE VER YOR!

"KENTSEL DÖNÜ ÜM" YA-
LANINI HASAN FER TLERLE
PARÇALIYOR!

HASAN FER T OLUP D RE-
N YOR!

ÇETELERDEN HESAP SORU-
YORUZ.”

“GECEKONDULARDAN GEL P
BO AZLARIMIZI SIKACAKLAR"
KORKUSUYLA SALDIRAN TE-
KELLER VE KT DARLARIN
KORKUSUNU BÜYÜTECE Z!

TÜM MAHALLELER B Z M
OLACAK!
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Uyu turucu Çetelerini
Azmettiren AKP ktidar d r!

TE HASAN FER T GED K’ N KAT LLER ; 

YUKARIDAK  RES M KAT LLER N K M OLDU UNUN VE ARKALARINDA
K M N DURDU UNUN KANITIDIR!

B R N C  KAREDE; HASAN FER T GED K’  VURAN UYU TURUCU ÇETES
ADAMLARI VE DEVLET N TET KÇ S , KAT L  MEHMET AL  A CA DURMAKTADIR! 

YANDAK  K NC  KAREDEK  RES MDE BU KAT LLER AKP’N N KOCAEL
D LOVASI BELED YE B NASI’NDAN ÇIKMAKTADIRLAR!

HASAN FER T GED K’ N ÖLÜMÜNÜ AZMETT REN AKP KT DARIDIR!

YUKARIDAK  RES MLER MAHALLELER M ZE  UYU TURUCU, FUHU ,
KUMAR VE HER TÜRLÜ AHLAKSIZLI I SOKAN ÇETELER N ARKASINDA AKP
KT DARININ BULUNDU UNUN KANITIDIR!

UYU TURUCU ÇETELER  B ZZAT AKP’N N POL SLER  TARAFINDAN
KORUNMAKTADIR! 

FA ST AKP KT DARI DEVR MC LER N ÖRGÜTLÜ OLDU U MAHALLELERE
KAT L POL SLER N KORUMASINDA  UYU TURUCU ÇETELER N  SOKARAK
ÇOCUKLARIMIZI ZEH RLEYEREK B Z  BU MAHALLELERDEN SÜRMEK ST YOR!

RESME BAKIN! MEHMET AL  A CA G B  FA ST B R KAT L  HAP STEN
ÇIKARTAN AKP KANATLARININ ALTINA ALMI , YOKSUL HALKI ZEH RLEMEK
Ç N KULLANIYOR!
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U RESME BAKIN! 

AKP bir taraftan “demokrasi paketi” aç yor.
Halk  paketlerle oyal yor. Di er taraftan stanbul
Gülsuyu-Gülensu Mahallesi’nde uyu turucuya
kar  mücadele eden devrimcilerin üstüne
uyu turucu çetelerini sal yor. Polis korumas nda
uyu turucu çetelerine silahlarla mahalleyi
bast r yor... 

Bask ndan hemen önce polis hem havadan,
hem karadan mahallede terör estiriyor. Halk n
sokaklara ç kmamas  için gözda  veriyor.
Sonra polis çekilip, silahl  uyu turucu çeteleri
mahalleye girip kalle çe devrimcilerin üzerine kur un
ya d r yor. 

AKP, SADECE UYU TURUCU ÇETELER N
KORUMUYOR, B ZZAT UYU TURUCU
ÇETEC L  YAPIYOR!

HALKIMIZ!
UYU TURUCU ÇETELER N N KÖKÜNÜ

KAZIYALIM!
UYU TURUCU ÇETELER NE YA AM

HAKKI TANIMAYALIM!
UYU TURUCU ÇETELER NE

GÖZYUMMAK, SESS Z KALMAK, ACIMAK,
KEND  ÇOCUKLARIMIZI KEND  ELLER M ZLE
ZEH RLEMEK DEMEKT R! 

UYU TURUCUYU, FUHU U, HER TÜRLÜ
YOZLA MAYI KEND  ELLER M ZLE KEND
EV M Z N Ç NE SOKMAK DEMEKT R!

UYU TURUCU ÇETELER NE B LEREK YA
DA B LMEYEREK DESTEK VERMEK, SUÇTUR! 

BAKIN U UYU TURUCU ÇETELER N N
K ML KLER NE!

MEHMET AL  A CA DEVLET N 12 EYLÜL
1980 ÖNCES NDE HALKA KAR I KULLANDI I
FA T PARALI KAT L D R! HAP SHANEDEN
B ZZAT AKP KT DARI TARAFINDAN
ÇIKARTILMI TIR! 

FA ST AKP KAT L MEHMET AL  A CA’YI
HAP STEN ÇIKARTTI. MD  AKP HALKI
ZEH RLEMEK  VE HER TÜRLÜ P S LER NDE
KULLANMAKTADIR!

YUSUF TURHAN POYRAZ’ DA YEN  YETME
MAFYA ARTI IDIR! B ZZAT AKP TARAFINDAN
HALKI ZEH RLEMES  Ç N
BESLENMEKTED R!

Y NE BU UYU TURUCU ÇETES N N
O LUNUN DÜ ÜNÜNDE BA KA B R
MAFYACI SEDAT PEKER’ N ÇELENG  VAR!..

YEN  YETME UYU TURUCU ÇETES ’N N

ADAMLARIYLA B RL KTE AKP’N N D LOVASI
LÇE ÖRGÜTÜNÜN ÜYES  OLDU U

SÖYLENMEKTER !
BAKIN U ALÇAKLARA, NAMUSSUZLARA,

EREFS ZLERE BAKIN! 
HEPS  DE AYNI ÇATI ALTINDA TOPLANMI !

BU ÇATI AKP ÇATISIDIR. 
AKP KEND  KT DARINI DESTEKLEMEYEN

YOKSUL HALKIN YA ADI I MAHALLELERDE
GENÇLER M Z  KATLEDEREK B T REM YOR,
UYU TURUCU LE ZEH RLEYEREK B T RMEK
ST YOR. 

HALKIMIZ!
Uyu turucu bir AKP politikas d r. Çocuklar m z ,

gençlerimizi zehirlemek için yap yorlar bunu. 
AKP BESLEMES  UYU TURUCU

ÇETELER NE YA AM HAKKI
TANIMAYACA IZ!

Evet, çocuklar m z n, gençlerimizin zehirlenmesini
istemiyorsak, genç k zlar m z n fuhu  batakl na
sürüklenmesini istemiyorsak, mahallelerimizden
bunlar n kökünü kaz mal y z. 

MAHALLELER M ZDE TEK B R ÇETE
KALMAYANA KADAR, KANIMIZIN SON
DAMLASINA KADAR ÇATI ACA IZ!

MAFYACI UYU TURUCU ÇETELER NE A T
NE VARSA YAKIP YIKALIM!

ÇOCUKLARIMIZIN, GENÇLER M Z N
ZEH RLENMES NE Z N VERMEYEL M! 

ÇETELER N KÖKÜNÜ KAZIYACA IZ! 
DEVR MC LERE UZANAN ELLER  TEK TEK

KIRACA IZ!
TÜM MAHALLELER M ZDE ÇETELERE

YA AM HAKKI TANIMAYACA IZ!
HALKIMIZ, ARTIK YETER!
SUSMAK YOK! KORKMAK YOK! 
UYU TURUCU ÇETELER  B R AVUÇ,

TÜKÜRÜ ÜMÜZLE BO ARIZ ONLARI! 

AKP’N N MAHALLELER M ZDE

GENÇLER M Z  ZEH RLEYEN ÇETELER
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20 Eylül günü 5.000 polise kar  ça-
t rken a r yaralanan Serdar Polat 8
gün süren ya am mücadelesini de ka-
zand . 28 Eylül günü abisi ve annesiyle
konu tu.

DHKC sava ç s  Serdar Polat’ n annesi
ve ablalar  28 Eylül günü Ankara Numune
Hastanesi’ne giderek onu ziyaret etti. 

28 Eylül sabah  Halk Kurtulu  Sa-
va ç s  Serdar Polat hakk nda tutuklama
karar  ç kar ld . Hastanede geçirece i
48 saatlik gözalt  süresinin ard ndan Po-
lat’ n mahkeme önüne ç kar laca  bil-
dirildi. 

TAYAD Türkülerle
Mar larla Serdar Polat’ n
Sesi, Solu u Oldu

Halk Kurtulu  Sava ç s  Serdar Polat’
katlettirmemek için Halk Cepheliler,
Ankara Numune Hastanesi önünde 8
gün boyunca nöbet tuttular. 30 Eylül
günü devam edilen eylemde, att klar
sloganlar n Serdar’a ula t n  ö renen
TAYAD’l lar, oturma eyleminde daha
gür ve s k sloganlar atarak, mar lar söy-
leyerek onun yan nda olduklar n  gös-
terdiler. 

Oturma eyleminin ard ndan Ethem
Sar sülük’ün eni tesi, abisi Cem Sar sülük
ve Tuzluçay r’da baca na gelen biber
gaz  kapsülünden dolay  yaralanarak
Numune Hastanesi’nde tedavi gören
bir genç, Polat ailesine geçmi  olsun
ziyaretinde bulundu.

TAYAD’l  ailelerin ak am 17.00’a
kadar sürdürdü ü oturma eylemine
DHKC Sava ç s  Serdar Polat’ n ab-
lalar  da kat ld . Beraber slogan at p
mar lar söylediler.

Öte yandan, sabah saatlerinde ya-
p lan avukat görü üne ek olarak ayn
gün ö leden sonra hem abi Hüseyin

Polat hem de Av. Evrim Deniz Karatana,
kendisine gelen ve konu abilen Halk
Sava ç s  Serdar Polat’la görü tü. 

Karatana, görü menin ard ndan, Ser-
dar Polat’ n olay gecesine ili kin anla-
t mlar n  aktard . Serdar Polat önce ate in
kendine aç ld , ard ndan Muharrem
Karata ’a yöneldikleri ve seslenmesine
kar l k gelmeyince ehit dü tü ünü an-
lad n  söyledi.

Serdar Polat’ n polislerin ate  açt
mesafenin infaz denecek kadar yak n
oldu unu belirtti ini aktaran Karatana,
Serdar Polat biraz daha iyile ince ate
edilen mesafenin ve infaz yarg s n n
netle ebilece ini belirtti. Ayr ca ambulans
içinde bulunan polislerin a z n  kapat l p,
nefes almas n  engelleyerek katletmeye
çal t n  ve sürekli küfredip “Öl, ge-
ber…” gibi sözler söyledi ini anlatan
DHKC sava ç s  hastane içinde de pol-
islerin art k odaya giremese de uzaktan
tacizlerine maruz kald .

Serdar Polat’ n ayr ca hastane önünde
at lan slogan seslerini duydu unu ve
çok heyecanland n ; polislerinse duy-
mas n  engellemek için gürültü ç kard -

n  aktaran Karatana, Serdar Polat’ n
d ar da bekleyenleri ve yolda  Mu-
harrem Karata ’ n cenazesini sordu unu
belirtti.

Ayr ca sava ç n n doktorlar yla da

görü en Av. Evrim Deniz Karatana, Ser-
dar’ n durumunun iyiye gitti ini, servise
kald r laca n  ve kolundaki parçal  k r k
ve baca ndaki yaralanma için de iler-
leyen günlerde ameliyat olaca n  söyledi. 

A r yaral  bir sava ç n n polis ablu-
kas nda yo un bak mda tutulmas na tepki
gösteren TAYAD’l lar 1 Ekim günü de
oturma eylemine devam etti. Oturma
eyleminde Polat’ n ye eninin do um
günü de kutland  ve ard ndan ablalar
ve annesi u urland . Mar lar ve ark lar n
söylendi i oturma eylemi s ras nda dev-
rimcilerin mücadelesi halka anlat ld .

Serdar Polat, 1 Ekim günü polisler
taraf ndan gizlice adliyeye götürülerek
ifadesi al nd  ve ard ndan tutukland . 

Gücünüz Yetiyorsa
Burjuvazinin Yalanlar n  De il
Halk n Gerçeklerini Yaz n

Tahir Alperen isimli bir gazeteci,
yaral  olarak hastanede yatan Halk Kur-
tulu  Sava ç s  Serdar Polat’ n abisini
arayarak, “Ben mesaj çekiyorum niye
dönmüyorsunuz bana. Ben sizin görü-
ünüzü ö renmek istiyorum.” diyerek

rahats z etti. 
Hüseyin Polat, “Ben alt  gündür polis

bask s  nedeniyle görü emiyorum kar-
de imle. Yazabiliyorsan bunu yaz” ce-

vab n  verdi. Bu cevab n üzerine si-
nirlenen Tahir Alperen, hiçbir ey de-
meden telefonu abinin yüzüne kapatt .

Olayla ilgili 26 Eylül günü yaz l
aç klama yapan TAYAD’l lar, “Tahir
Alperen gibiler de yapt klar ndan utan-
mal  ve biraz içinde insanl k kalm sa
gidip söylenen türkülere kulak vermeli,
yapacaksa hastane önünde geceli gün-
düzlü evlatlar  için bekleyen TAYAD’l
Ailelerin direni ini haber yapmal d r.”
dedi.

DHKC Sava ç s  Serdar Polat Ya am Mücadelesinden de
Zaferle Ç kt ! Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz çin
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Direni ten ö renen Kazova Tekstil i çileri dayan may
hayata geçiriyorlar. Hafta içinde bir günlük sat lar n  has-
ta tutsak Kemal Avc ’ya ay ran Kazova tekstil i çileri, bir
günlük sat lar n  da Berkin Elvan’a verecekler. Ayr ca Van
depreminden zarar gören halk m za da kazak gönderecekler.

Kazova Tekstil i çileri i gal ettikleri fabrikadaki ma-
kineleri onar p kendileri için üretmeye ba lad lar. 28 Ey-
lül günü de sanatç lar n, halk n yard mla mas  ve daya-
n mas yla bir defile düzenlediler. K s tl  olanaklarla dü-
zenlenen defile dayan man n ürünü oldu.

Defilenin sunuculu unu Devrimci çi Hareketi’nden
(D H) Türkan Albayrak yapt . Sahneye ilk olarak Teneke
Trampet Müzik grubu ç kt . Ard ndan Devrimci çi Ha-
reketi Hukuk Komisyonu ad na Av. Behiç A ç  k sa bir ko-
nu ma yapt . Konu mas nda direni in salt i çi alaca  di-
reni i olmad n , onur ve namus direni i oldu unu belirten
Behiç A ç  direni in büyüyüp geli ece ini belirtti. Dire-
ni in art k kooperatif eklinde, halk için ucuz ve kaliteli
kazak üretimi, i çilerin kendilerinin üretmesi hedefine do -
ru ilerledi ini belirten Behiç A ç ’dan sonra, sahneye di-
renen Kazova Tekstil i çileri ad na Bülent Ünal ve Ya ar
Gülay ç kt . 

Ünal ve Gülay’ n direni lerinin geli imini anlatt kla-
r  konu malar n n ard ndan, i li Belediyesi i çilerinden
Sava  Do an ve Be ikta  Belediyesi i çilerinden R dvan
Çal kan, hem kendi belediyelerindeki patron sendikac -
l n  hem de Kazova Tekstil i çileriyle dayan malar n
anlatt lar.

Daha sonra D H önderli inde direnerek kazanan Ro-
sateks i çilerinden Meral Akyürek söz ald . Ve i çi s n -
f n n ancak ve ancak asalak patronlar n haks zl klar na, h r-
s zl klar na kar  direnerek kazan laca na de inerek Ka-
zova i çilerinin direni ini selamlad .

çilerin konu malar ndan sonra Kazova Tekstil i çi-
lerinin kendi ürettikleri kazaklar tan t ld . Pelin Batu, Ni-
lüfer Aç kal n, Mehmet Esato lu, Hakan Ye ilyurt, lkay

Akkaya, Gülay, Cengiz Bozkurt, Serhat Tutumluer, Sel-
çuk Balc , Ötekiler Müzik Toplulu u, Güler nce, Burcu
Demir, Merve Tuba Taruk ve Ezgi Kaya kazaklar  tan tan
sanatç lard .

Sanatç lar; Kazova i çilerinin el eme i ürünlerinin ta-
n t m nda gönüllü görev ald lar. Elbette burada yap lan bir
moda firmas n n defilesi de ildi. Dünyada ilk defa gal
fabrikas n n ürünleri, i gal defilesiyle tan t l yordu. Yak-
la k 2000 civar nda izleyicinin kat ld  defile dün hayat n
kaybeden Tuncel Kurtiz’i anan ve anlatan sinevizyon gös-
terimiyle devam etti. Tuncel Kurtiz’in Grup Yorum’un nö-
nü Stad  konserinde okudu u iir halka tekrar gösterildi.
Tuncel Kurtiz’den sonra sahneye defilenin haz rlanmas nda
büyük eme i geçen Metin Ye in ç kt . Metin Ye in bur-
juvazinin defilelerine kar l k i çilerin de kendi modala-
r n  tan tt klar n  söyledi. çilerin “modas n n” i gal, di-
reni , üretim oldu unu söyleyen Metin Ye in bu y l n ve
bundan sonraki y llar n i çi modas n n “ gal Et, Diren ve
Üret” oldu unu söyledi.

Konsere kat lan sanatç  dostlar m z elbette sadece
Kazova i çilerinin üretimlerini tan tmak için gelmemi lerdi.
Sanatç lar m z Kazova i çilerinin el eme i ürünü olan ka-
zaklar  giyerek sahneye ç kt lar ve parçalar n  Kazova i -
çileri için söylediler. Sahneye lkay Akkaya, Hakan Ye-
ilyurt, Gülay ç kt .

Halk n Hukuk Bürosu’nun düzenledi i uluslararas  Fuat
Erdo an sempozyumu için gelen, i çilerin direni lerinde
avukatl k yapan Arjantin, ili ve Brezilyal  avukatlar da
sahneye ç karak i çilerin direni lerini selamlad lar. Ar-
jantin’den kat lan ve i gal fabrikas nda i çilerin avukat  ko-
nu mas nda Arjantin’deki i çilerin i gal deneyimlerini an-
latt . Daha sonra D H’li bir i çi iir okudu.

Ve son olarak sahneye Grup Yorum ç kt . Grup Yorum
konu malar nda Kazova direni inin Türkiye’de bir ilki ba-
ard ndan söz ederek, direni i selamlad  ve co ku dolu
ark lar  ile etkinli e kat lanlara co kulu anlar ya att . Çe-

TÜRK YE Ç  SINIFI MÜCADELES NDE B R LK!
D RENEN KAZOVA TEKST L Ç LER  GAL ETT KLER

FABR KANIN ÖNÜNDE DEF LE DÜZENLED LER

GÜLSUYU’NDA DÜ ENE, DÖVÜ ENE B N SELAM!118
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kilen halaylar n ard ndan Kazova i çileri, e leri ve çocuklar
ile sahneye ç karak hep birlikte Hakl y z Kazanaca z mar-

n  söyledi.

Geceye Çok Say da Bas n Mensubu Kat ld
çilerin defilesine Nur Sürer, Deniz Türkali, Koca-

mustafaPa a, Abbasa a, i li Merkez, Tatavla, Bak rköy,
Beykoz, Yo urtçu, Bo aziçi forumlar , Mimar Sinan Gü-
zel Sanatlar Akademisi, TÜ, Bo aziçi, Galatasaray Üni-
versitesi’nden ö retim görevlileri; Kanada, Suriye, Ame-
rika, Almanya, ngiltere’den avukatlar; SDP ve Anti Ka-
pitalist Müslümanlar da Kazova i çilerine deste e gel-
mi lerdi. 

Gecede s k s k “ çiyiz Hakl y z Kazanaca z”, “Ya as n
Kazova Direni imiz”, “Direne Direne Kazanaca z”, “Ber-
kin Elvan Onurumuzdur”, “Kurtulu  Yok Tek Ba na Ya Hep
Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganlar  at ld .

Direni  Zinciri Direnerek Güçlenecek
Kazova Tekstil çileri, 26 Eylül günü zincir olu tura-

rak Mecidiyeköy’den i li’ye kadar yürüdüler. Mecidiyeköy
Metrobüs Dura ’nda bir araya gelen Kazova Tekstil -
çileri, direni  foto raflar  ve “Kazova çileri Dayan maya
Ça r yor” yaz l  dövizleri boyunlar na asarak yürüyü e ba -
lad lar.

çiler, sloganlar e li inde i li Camisi önüne kadar yü-
rüdüler. Bu s rada çevreden geçenlere bildiriler da tan i -
çilere alk larla destek sunanlar ve tebrik edenler oldu.

çiler, i li Meydan ’na geldiklerinde, “Üretimden Ge-
len Gücümüzle Kendimize Üretiyoruz” yaz l  pankart  aç p,
yapt klar  bas n aç klamas nda, gasp edilen haklar n  al-
mak için D H öncülü ünde, 27 ubat tarihinde eylemler-
le direni e ba lad klar n , 28 Nisan itibariyle de fabrika önü-
ne çad r kurarak direni lerini bir üst seviyeye ta d klar -
n  söylediler. Aç klaman n devam nda; “28 Haziran’da da
fabrikay  i gal ederek direni in olanaklar yla bozuk ma-
kinalar  tamir ederek üretime ba lad k. Bizi sömüren h r-
s z, kan emici patronlara ihtiyac m z yok. Bunu tüm Tür-
kiye i çi s n f na ve tüm dünya halklar na bir kez de biz
kan tlayaca z. Bu direni  Türkiye’de bir ilk. Kan emici-
ler ve onlar n bekçileri bu örne i ya atmamak için can at -
yorlar. Tüm i çi karde lerimizi, tüm halk m z  direni imizi
sahiplenmek için fabrika önünde nöbet tutmaya ça r -
yoruz.” denildi.

Aç klaman n ard ndan eylem, sloganlarla, haftaya
ayn  saatte ayn  yerde olunaca  duyurularak sonland r l-
d .

Dayan ma çinde Dayan ma Yarat l yor
Kazova Tekstil çileri, 26 Eylül günü, Beykoz Pa a-

bahçe’deki foruma kat ld lar. Pa abahçe halk n n, Hatay’da
halk ayaklanmas  sonucu polis taraf ndan katledilen Ah-
met Atakan’ n an s na ad n  verdikleri parkta yap lan fo-
rumda, aç l ta Kazova i çilerine söz verildi.

çiler, o günkü sat  Kemal Avc ’n n tedavisine des-
tek olmak için yapacaklar n  belirttiler. Kooperatifle me
üzerine konu malar yap lan foruma yakla k 80 ki i kat ld .
24 adet kazak sat  yap ld .

Kazova Direni  Günlü ü’ne Tarih Yaz l yor
25 Eylül 

D H’in D SK önünde hafta içi her gün yapt  oturma
eylemine kat ld k. De i ik üniversitelerde okuyan ö ren-
ciler bugün yine ziyaretçilerimiz aras ndayd lar. Hafta sonu
düzenleyece imiz defile için kendi okullar nda duyuru ça-
l mas  yapacaklar n  söylediler. 

Ö leden sonra Nakliyat-  Sendikas  Ba kan  ve üye-
si i çiler geldiler. Bir ara fabrikan n önü o kadar kalaba-
l kt  ki, birkaç arkada m zla birlikte içeride oturduk on-
larla. çeriyi gezdirerek, önümüzdeki süreçte neler yapmay
planlad m z  anlatt k. Sendika ba kan  Ali R za Küçü-
kosmano lu, bu direni in ilk olmas  nedeniyle önemine vur-
gu yaparak, di er sendikalar n da sahiplenmesi gerekti ini
söyledi. Haftaya kalabal k bir ekilde geleceklerini belir-
ti.

Polisin att  gaz bombas  sonucu 3 ayd r komada ya-
tan Berkin Elvan’ n ablas  Gamze ve yak nlar  ak amüs-
tü, ziyaretimize gelerek, üretti imiz kazaklardan ald lar.
Bizler de, onlar  u urlarken, “ nan yor ve biliyoruz ki Ber-
kin uyanacak.” dedik. 

26 Eylül
Sabah saat sekizde kahvalt m z  yap yoruz. Bir gece

önce yapt m z i  bölümü gere i herkes yapaca  i in ko-
u turmacas na ba l yor. Hiç kimse bir gün öncesinin yor-

gunlu unu üzerinden atabilmi , yeterince uykusunu ala-
bilmi , dinlenmi  de il. 

stanbul Teknik, Y ld z Teknik, Mimar Sinan, Bo aziçi
ve stanbul Üniversitesi’nden ö renciler geldi. Sohbeti-
mizde baz lar n n direni  defilemizin okullar nda duyu-
rusunu yapt klar n  ö reniyoruz, kazaklar m zdan al yor-
lar.

KESK-BES sendikas  yönetici ve üyeleri bu gün ge-
len ziyaretçilerimiz aras nda. Yine geleceklerini ve daya-
n ma duygular n  belirtip ayr l yorlar. 

27 Eylül
Hak- ’ten Hizmet-  sendikas  ube ba kan  ve i çi-

ler gelip hakl  direni imizi desteklediklerini belirtiyorlar.
Sinema yönetmeni Metin Avdaç bugün gelen ziyaret-
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çilerimiz aras nda. Çekim yap yor, yine
gelece im diyor. 

BES’ den memur arkada lar m z yine
geliyorlar ziyaretimize.

Ak am Tatavla Forumu’ndan gelen ar-
kada lar n yard mlar yla temizli i ve gi-
ri teki odan n badanas n  yap yoruz. s-
tanbul’da ya mur var, yorgunlu umuzu s -
cac k çaylar m z  içerken yapt m z soh-
betlerle at yoruz.

28 Eylül
Direni imiz ve mücadelemiz için bü-

yük önem ta yacak olan güne ba larken
ilk ziyaretçilerimiz geliyor. Kand ra F ti-
pinde kalan özgür tutsaklar. Direni imi-
zi co kuyla selaml yorlar. Bu bize saba-
h n ilk saatlerinde büyük moral oluyor.

Gün boyunca aylard r direnerek, i gal
ederek üretti imiz kazaklar m z  büyük
olas l kla hayatlar nda hiç defile görme-
mi  olan emekçi halk m za sergileyece iz.

29 Eylül 
Bir arkada m z  ö len Bursa’da ya-

p lacak foruma yollad k. Arzu Çerke-
zo lu ve Volkan Yara r’ n da yer ald
Bursa’n n Osmangazi Heykel Park ’nda
yap lan forumda, Feni  i çileri de vard .
Onlarda geçti imiz günlerde fabrikay  i -
gal etmi lerdi. Panel havas nda geçen ko-
nu malarda genelde i çi direni leri, dire-
ni lerle dayan man n önemi ve mücadele
üzerine konu uldu. Üretti imiz kazakla-
r  da sergiledi imiz ö leden sonra ba la-
yan forum 18.00’da bitti.

Ö len SYKP (Sosyalist Yeniden Ku-
rulu  Partisi) ve Yel De irmeni forumla-
r  kalabal k bir ekilde ziyarete geldiler. 

Ak ama do ru, Yunanistan, Fransa
ve Almanya’dan misafirlerimiz vard .
Ülkelerindeki sosyalist bas n yay n or-
ganlar  için D H’den bir arkada m zla rö-
portaj yapt lar. Kazova direni i hakk nda
nas l bir yol izledikleri hakk nda bilgi al-
d lar.

30 Eylül
Ö le saatlerinde, Bursa’n n Nilüfer

forumundan bir ki i ziyaretimize geldi.
Daha önce telefonla da görü mü tük. Çay
ikram ederek direni imizi anlatt k. Büyük
bir ilgiyle dinledi. Fabrikay  gezdirerek bir-
kaç tane numune kazak verdik. Bur-
sa’daki arkada lar na gösterip, bizlere si-
pari  vereceklerini söyleyerek ayr ld .

Ak am Birgün gazetesinden arkada -

AVUSTURYA'dan bir rad-
yocu bayan geldi. Çekim ve
röportajlar yapt .

5N1K defile için geldi.
MC TV'de Haber progra-

m nda canl  yay na Bülent ve
Aynur ile kat ld k.

KUZEY IRAK ERB L
TV'den geldiler, çekim yap p
röportajlar gerçekle tirdiler.

Nakliyat  Ba kan  Ali R za
Küçükosmano lu ve Nakliyat

  yeri temsilcileri 12 ki i gel-
diler. Direni imizin bir ilk ol-
du u ve Türkiye i çi s n f n n
ders almas  ve ö renmesi gere-
ken bir direni  oldu unu söy-
lediler. Sendikalar n icazet için-
de oldu unu ve i çi s n f na
önderlik edemediklerini söy-
leyip i yeri temsilcileriyle bir-
likte fabrikay  dola t lar. 
Sürekli geleceklerini söylediler. 

THY Direni inden i çiler
geldi. Biz de onlar n direni ini
ziyaret ettik, defileye de yine
geldiler.

Ye iller Derne inden geldiler.
Ye iller Partisi medya ilgili ça-
l ma ve toplant lar n  fabri-
kada yapmalar n n uygun olup
olmad n  sordular.

Mimar Sinan Üniversitesi ö -
renci ve ö retim görevlileri fab-
rikada bir derslik haz rlay p
haftada 12 saatlik derslerin
fabrikada dayan ma amaçl
yapmak istediklerini söylediler.
Sevinçle kabul ettik. 

Kocaeli Forumuna kat l-
d k.Bizimle söyle i yapt lar. De-
filede de yine yan m zdayd lar.

Bo aziçi Üniversitesi’ndeki
söyle i ve sergiye davet edildik.
Bo aziçi enli i kapsam nda
Kazova i çileri olarak stand
açt k ve söyle iye kat ld k. 3 gün
boyunca stand aç k kald .

Bak rköy Forumu'na kat l-
d k.. Hem konu ma yapt k,
hem sergi açt k hem de sat
yapt k.

Her hafta yapt m z eyleme
Galatasaray Üniversitesi ö -
retim görevlileri de kat ld .Zi-
yarette de bulundular. 

Direni  bas nda yer ald kça
ziyaretler ço ald . u anda Di-
reni  en yo un günlerini ya -
yor. Kazak almaya gelenler sü-
reklile ti.Bugün fabrika önün-
de kuyruk olu tu.Dayan ma
büyüyor.

Geçen hafta Beykoz foru-
munda Kemal Avc  ile ilgili
konu ma yaparak kazaklar n n
sat n  onun tedavisine katk
için sataca m z  duyurmu -
tuk.  Yapt m z sat tan elde et-
ti imiz paray  TAYAD'li Aile-
lere teslim ettik. 

Defile için Berkin Elvan' n
annesini ve babas n  hastaneye
giderek davet ettik.Ve Ber-
kin'in sa l  ile ilgili bilgi ald k. 
Defilede de gündeme getirdik
ve slogan att k "Berkin Elvan
Onurumuzdur ""Berkin Bi-
zim Çocu umuzdur" eklin-
de. 

Kazova i çileri olarak bir
logo yar mas  düzenlemek is-
tiyoruz. Kazaklara etiket için
isim ve logo.. Bunun duyuru-
sunu dün yapt k, internet üze-
rinden de yap labilecek ve ka-
zanana bir etkinlik düzenle-
yerek kazak hediye edece iz.

Pazar günü  Av. Süleyman’ n
dü ününü fabrikan n önünde
yapaca z. Hepimiz buna özen-
le haz rlan yoruz. Davul zurnal
e lenceli olacak. 

Kazova i çileri olarak Vanl
Depremzedelere yard m amaç-
l  da kazak sataca z.

EME M ZLE D REN YOR, HALK Ç N
ÜRET YORUZ!
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lar geldi. Ta eronluk sistemiyle ilgili bir belgesel yapmak
için bizlerle röportaj yapmak istediklerini söylediler. Biz
de onlar  geri çevirmedik. Sürecimizi anlatarak üretim a a-
mas na nas l geldi imizi aktard k. 

Kazova Defilesine Kat lanlar Anlat yor
Serhat Tutumluer: Bizim memleket böyle. Dünyada bir

ilk böyle bir ey. Türkiye i çi tarihinin ilki. Gurur ve onur
verici. Birle e birle e, direne direne kazanaca z.

Pelin Batu: Kazova ilham verici. Ülkemizde en s k gö-
rülen adaletsizlik, eme e sayg s zl kt r. çiler gösterdi ki
sistem tersyüz edilebiliyormu . Büyük bir heyecanla
emeklerini ortaya koyuyorlar. Hapishanedeki kad n ve ço-
cuklar için kazak satarak yard mc  oluyorlar. Bunlar n hep-
sini hesaba katarsak çok büyüleyici bir ey oraya ç k yor.

Cihangir Balk r: Devam etmelerini diliyoruz. Fabrika-
lar i çilere ait olmal . Bunu farkl  k lan ey, i çilerin yeni
bir üretim ekli ortaya koymas . Patronlar taraf ndan ne ka-
dar kaz kland klar n  ortaya ç kard  için yeni bir direni
süreci ortaya ç k yor.

Recep Çoban: Üç kere geldim direni  sürecinde. Bugün
de destek amaçl  geldim. Kazova direni i bugün Türkiye
i çi s n f na çok önemli güzel bir deneyim kataca n  dü-
ünüyorum. çilerin yürüttü ü, yönetti i bir süreç oldu. -

çilerin yürüttü ü bir mücadele. Tarihsel olarak bakt m zda

bir kaç tane üretimi yöneten bir direni  oldu. Ac  bir ey.
Sendika diye bir ey yok. D SK’i de burada görmek ister-
dim. Gezi direni inden sonra heyecanland ran bir eylem i -
çilere çok te ekkür ederim.

Cengiz Bozkurt: Üreten biz yöneten de biz olaca z. Bu-
rada bu söz slogan olmaktan ç km  gerçek olmu . Bizde
ko tuk geldik.

ükran akir (Emekli): Bu direni i uzun zamand r bi-
liyordum. Bugün gelebildim. Bu çok önemli bir örnek Tür-
kiye i çi s n f  tarihi aç s ndan. Kazanabilmesi bizlerin da-
yan mas yla mümkün. Bunun bilinciyle buraday m. Üre-
tim bilgisi, teknik bilgiler aktar larak da dayan ma olabi-
lir. imdilik kazak sipari i verdik. Buda i çilerin dayan -
mas n n somutlad  bir örnek.

Ahmet Kazan ( çi): Bu sermayeye kar  bir ba kald -
r . Örnek olacak bir davran . Bunu daha önce 1928'de gör-
dük. Fakat o direni e sermaye izin vermedi. Lenin, teori-
yi prati e dönü türdü ün zaman i çi iktidar  kazanabilir de-
mi ti. Çünkü i çi s n f  gün gün eme ini satarak geçimini
sa l yor. Bu söz pratik haline dönü tü burada.

Ali Ertan: çilerin bu ekilde mücadele etmesi çok
önemli. Direni in kazan mla sonuçlanabilece ini gösteren
çok iyi bir örnek. Di er i çi direni leriyle kayna mas  da
çok olumlu bir ey.

Çorum
Çorum Pir Sultan Abdal Der-

ne i ve Grup Yorum dinleyicileri
Çorum’daki çal malar na 25 Ey-
lül günü,  iki er ki ilik iki grup ha-
linde Bahabey Caddesi'nde 60
tane afi  asarak ba lad lar. 

26 Eylül günüde Bahabey ve
U ur Mumcu caddelerinde 95 afi
as ld . Çe itli kurumlara gidilerek
kampanya hakk nda bilgi verilerek
yard m ve destek istendi. Umut
Radyo ve Radyo Ayna, konserin
duyurusunu yap yor. 

Çorum polisinin afi leri par-
çalamas  kar s nda, y rt lan her afi-
in yerine yenisi as ld .

Pir Sultan Abdal Derne i'nin
pencere ve balkonundan a a
3,50x3 metre ebat ndaki  konser
pankart  aç ld  ve balkondan ses ci-
haz yla konsere ça r  anonsunu ya-
y mlanmaya ba lad . 

27 Eylül'de 50 adet afi
as ld .

28 Eylül'de H fz  Veldet Veli-

dede Park 'nda KESK’in yapt  ey-
lem sonras nda, kitleye konsere
kat lma ça r s  yap larak 50 adet el
ilan  da t ld . Kitlenin da lmas yla
Gazi Caddesi üzerinde bulunan
Park Devlet Hastanesi ve 19 Ma-
y s Üniversitesi çevresinde 20 adet
afi  as ld . enyut Mahallesi'nde
Mahsuni erif Park  yan nda ku-
rulan halk pazar nda sesli anons e -
li inde 300 adet el ilan  da t ld .

29 Eylül günü U ur Mumcu
caddeleri boyunca esnaflar dola-

larak 200 adet el ilan  da t ld .

Eski ehir
Eski ehir’ de 27 Eylül günü

masa aç larak, Grup Yorum ark -
lar  e li inde konser duyurusu ya-
p ld . Ayr ca bir de k sa konser ve-
rildi. Grup Yorum ark lar n n ve
birçok türkünün söylendi i dinle-
tiye halk n ilgisi yo undu. Hep bir-
likte halaylar n çekildi i dinletide
izleyenler konsere davet edildi.
Grup Yorum sevenlerin yapt
börek ve tatl lar da ba ka bir ma-
sada dayan ma amaçl  sat ld .

D SK Devrimcilerindir !

Devrimci tutsak ve ayn  zamanda Genel-
i  Sendikas  avukat  olan Taylan Tanay ve
D SK çal an  Berna Y lmaz’ n i e geri al n-
malar  için Devrimci çi Hareketi’nin
ba latt  D SK önündeki oturma eylemi-
ne 23, 24, 25, 26, 27 Eylül günlerinde de
devam edildi. 

“D SK çinde Patron Sendikac lar na
zin Vermeyece iz" yaz l  pankart n

ta nd  eylemlerde, " ten at lan, ücret-
lerini alamayan i çilerin yapt  eylemlere
kat lmalar , bu eylemlerde onlar n yan nda,
önünde olmalar  nedenleriyle, AKP’nin
komplolar yla tutuklanan ve yasad  örgüt
propagandas yla suçlanan her iki devrim-
cinin, D SK ve D SK’e ba l  Genel-
Sendikalar ndaki i lerinden ç kart lmalar
ele tirildi. Aç klaman n devam nda, “Genel
Ba kan Kani Beko ve Genel Merkez yö-
neticileri elleri titreyerek arkada lar m z
geri almak zorunda kalacaklar." denildi.

Aç klamalar n ard ndan bir saatlik otur-
ma eylemi yap ld  ve eylemin devam ede-
ce i duyuruldu.

Anadolu’nun Her Kö esi’ne Grup Yorum’un Sesini Duyuraca z! Elleriniz Titreyerek Arkada lar m z
e Geri Alacaks n z! 8 Ekim 
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Ekmek, Adalet ve Özgürlük
çin Söyleyelim

5 Ekim'de Ankara'da
yap lacak olan “Ekmek,
Adalet ve Özgürlük çin
Anadolu Halk Konseri’nin
çal malar  sürüyor. 

Ankara’da iki hafta önce konser
alan nda yap lan konser komitesi
toplant s ndan sonra çal malar daha
da h zland . Çorum'dan Adana'ya,
Afyon'dan Düzce'ye, Eski ehir'e va-
rana dek birçok ilde de konser çal -
malar  sürüyor. 

Ankara'da ise her gün Yüksel
Caddesi’nde çad r aç l yor. Çad rda
yüzlerce el ilan  da t l yor. Konserin
yap laca  Bat kent, ayr ca halk ko-
mitelerinin çal ma yürüttü ü Ke-
çiören ve Mamak'ta afi ler yap l yor.
Merkezi yerlere büyük bez pankartlar
as ld . K z lay, Ümitköy, Tepecik,
Ayranc , Dikmen, Alt nda  ve Hü-
seyingazi'de de afi leme yap ld . Sen-
dikalara, odalara, üniversite ve liselere
de afi ler as ld . u ana kadar yakla k
4 bin afi  ve 25 bin el ilan  da t ld . 

29 Eylül Pazar günü de Anadolu
Halk Konseri haz rl k toplant s , kon-
serin yap laca  Bat kent Kentkoop
pazar alan nda geni  kat l mla gerçek-
le tirildi. 150 bin ki i gelmesi beklenen
konser için teknik ihtiyaçlar belirlendi
ve görevlendirilmeler yap ld .

Toplant n n ard ndan ekipler olu -
turularak Bat kent’te konser için afi -
lemeye ç k ld . Pazar alan  etraf ,
lkyerle im Mahallesi, Cemevi civar ,

metro istasyonu çevresi, Çak rl  böl-
gelerinde afi lemeler yap ld . Afi leri
gören halk, konser alan n  sorarak,
geleceklerini bildirerek konseri ve
Grup Yorum’u sahiplendi.

Sivil polislerin afi  asmay  en-
gelleme giri imleri halk n konseri
sahiplenmesi ve afi  asanlar n srar
sonucunda ba ar s zl kla sonuçland .
Metro istasyonunda sivil polislerin
afi  asanlara “ lem yapaca z, ekip-
leri ça r yoruz” demelerine kar l k
afi lemeler devam ettirildi. Sivil po-
lisler te hir edilip “Grup Yorum Halk-
t r” slogan  at ld . Bat kent’te yakla k

1000 adet afi  yap ld .
Konser için haftan n her günü de

Yüksel Caddesi’nde Grup Yorum ar-
k lar  e li inde aç lan masaya halk
yo un ilgi gösteriyor. Masaya u ra-
yanlar Grup Yorum'u tekrar Ankara'da
görmenin mutlulu unu duyduklar n
söylediler. Onlarca Yorum dostu konser
için yard mc  olmak istedi. Yard mc
olmak isteyenlerle birlikte 5 günde
yakla k 2000 bildiri, 80 Yürüyü  ve
10 Tav r halka ula t r ld .

Masay  ziyaret eden halk m zla
tarihimiz, hedeflerimiz hakk nda
sohbetler edildi. Yürüyü  ve Tav r
dergilerinin tan t m  yap ld . 5000
polise kar  girdi i çat mada a r
yaralanan halk sava ç s  Serdar
Polat' n durumunu ö renmek iste-
yen, çay ve yemek ikram eden,
' uradaki sivil polis olabilir dikkat
edin' diye f s ldayan teyzelerimiz,
amcalar m z bu halklar , dinleri,
dilleri birle tiren konserin gerek-
lili ini ve yürütülen çal malar n
önemini bir kez daha gösterdi.

Ankara Üniversitesi Cebeci
Kampüsü’nde ise Hukuk, Siyasal,
leti im ve E itim Bilimleri Fa-

külteleri’ne 50 adet afi  yap ld .
28 Eylül'de Dikmen ve Sokullu

caddelerinde Ahmed Arif Park'
önünde yakla k 1500 tane el ilan
halka ula t r ld . Yine ayn  gün
200'e yak n afi  as ld .

29 Eylül'de ise Bat kent, Ça-
k rlar ve Kardelen mahallelerinde
200 afi  as ld . 

1 Ekim günü ise Bat kent metro
ç k nda bildiri da t ld . Ayr ca
gün içerisinde Kent-Kooperatif
aç k pazar alan  ile bölge çevre-
sindeki kapal  pazar alan nda 1.000
adet bildiri halka ula t r ld .

Ankara'da konser çal malar
s ras nda 3x3.5 m ebat ndaki toplam
20 büyük pankart Dikmen, lker,
Sokullu, Ayranc , Natoyolu, Tek-
mezar, Tuzluçay r, Dikimevi, Kolej,
Ku ulupark, Sakarya Caddesi, Yük-
sel Caddesi ve Tepecik bölgelerine
as ld .

2 Ekim günü ise, 40 pankart
Kaya , Köstence, Hüseyingazi,

Türk- , Keçiören, Ulus, Cebeci, Te-
pecik, Derbent, Bo aziçi, Demirli-
bahçe, Dutluk, Aktepe, Subayevleri
güzergahlar ndaki çe itli noktalara
as ld .

K z lay'da ise 150 adet afi  yap ld
ve yakla k 200'e yak n bildiri da -
t ld . Bunlar n yan  s ra Yüksel Cad-
desi'nde aç lan Grup Yorum konser
masas nda konserin tan t m  yap ld .
Aç lan masada Yürüyü  ve Tav r
dergileri de halk m za ula t r ld .

ark lar m z, Fa izme Kar  Halklar n Omuz Omuza
Dayan mas n  Örgütlemek çin...
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Cumhuriyet gazetesinin 16.09.2013
tarihindeki  haberi “Türkiye’de, halk n
canl  bomba eylemlerine bak n
ölçen anketten korkutucu bir sonuç
ç kt ” ba l n  ta yordu.  Habere
göre canl  bomba eylemlerini hakl
görebileceklerini belirtenlerin oran
yüzde 16’y  bulmu . Canl  bomba
eylemlerine kar  oldu unu belirten-
lerin oran  ise yüzde 54.

ABD merkezli ba ms z ara t rma
irketi PewResearch’ün 8 bin 989

denek üzerinde Mart-Nisan aylar
aras nda, 11 ülkede yapt  anketin
sonuçlar  aç kland . Müslüman top-
lumlar n a r  gruplara yönelik ba-
k lar n  ölçmek için yap lan anket,
Türkiye ile birlikte Senegal, Lübnan,
Tunus, Malezya, Nijerya, Pakistan,
M s r, Filistin, Ürdün, Endonezya’da
yap lm . Yine habere göre El–Kaide
isimli islamc  örgütün sadece Irak’ta
5 binin üzerinde feda eylemi varm . 

Bu haberin ortaya koydu u en
önemli sonuç halklar n emperyalizme
ve fa izme kar  duyduklar  öfkenin,
ya ad klar  a a lanma ve adaletsiz-
li in artt  gerçe idir. 

Feda eylemi, halklar n zulme
kar  direnme araçlar n n tümünün
ellerinden al nmas na kar  ortaya
koyduklar  yeni direnme biçimin-
den ba ka bir ey de ildir. Feda
eylemi her ko ulda ve ne pahas na
olursa olsun direnme ve sava ma
iradesinin ortaya konmas d r. A a-

lanmaya, adaletsizli e, zulme, i -
kenceye, katletmeye, onurun ayaklar
alt na al nmas na asla r za gösteril-
meyece inin iar d r. 

nsan gücü kar s nda daha üstün
bir teknolojinin varolmad n n ila-
n d r. 

Emperyalizmin üstün teknoloji-
sinin yenilebilece inin göstergesidir. 

Zaferi kazanma inanc d r. Zafere
kilitlenme halidir. Halka ve vatana
kar  duyulan sevginin en tarifsiz
anlat m d r. Neden böyledir  peki  ve
“feda”y  do uran ko ullar nelerdir?
Ve elbette “feda”, onu ortaya ç ka-
ran ko ullar do ru tahlil edilmeden
anla lamaz. 

lk feda eylemi srail’in Lübnan’
i galiyle 15 ya ndaki Abu Kasim
taraf ndan srail askerlerinin bar nd
karargahlardan birine 11 Kas m
1982’de yap lm t r. Lübnan’da bu
eylem siyonist srail ve i birlikçi
Lübnan’l  Falanjistler 2000 ki iyi
katletti i sald r lar sonras nda ol-
mu tur.  nsan onur ve ahlak yla ya-
k ndan uzaktan ilgisi olmayan bir
sava  verilir Güney Lübnan’da. Bu
sava a kar  “feda” ile kar l k verilir.
Hemen ard ndan arka arkaya ba ka
feda eylemleri gerçekle mi tir.Yap lan
istatistiklerde 80’lerden bu yana feda
eylemlerinin h zla artt  görülüyor.
Sadece 82-86 y llar   aras nda Lüb-
nan’da 41 eylem gerçekle tirilmi
ve 2008’e gelindi inde bu rakam,
sadece 2008 y l  için, 500 olarak
geçiyor. 2000’den sonra feda eylem-
lerinin say s  art yor. Net bir say  or-
taya konmasa da bu say lardaki ar t ,
Emperyalizmin Orta Do u’yu i gal
etmesin ile feda eylemlerinin artmas
do ru orant l d r.  

Feda Eylemlerini
Do uran Emperyalizmin

gali, Sald rganl ,
Katliam d r

Emperyalizm kanl  a lar n  ba ka
ülkeler üzerinde halklara kar  katli-
amlar uygulayarak yerle tiriyor. Yeni
sömürge ülkeler yaratmak ya da sö-
mürgesini art rmak için aç k ve gizli
i gallerine devam ediyor. Bilimin,
teknolojinin, sermayenin, sahip ol-
du u tüm güçleri halklara kar  bir
sald r  silah na çeviriyor. Bulundu u
karargahlardan bir tek butona basarak
onlarca füzeyi, roketi, bombay  dü -
man ilan etti i ülkelerin üzerine ya -
d r yor. Uydu al c lar yla sokak sokak,
ev ev gözetliyor, kameralarla ad m
ad m izliyor. smini dahi telaffuz
edemedi imiz tanklar , uçaklar , si-
lahlar , bombalar , patriotlar , gece
görü lü insans z hava araçlar yla sal-
d r yor. 

Dü man ilan ettiklerine, dünyan n
dört bir yan ndan nokta at lar yla
öldürüyor ya da i kence uçaklar nda
topluyor ve televizyonlarda, gazete-
lerde, bunlarla  ilgili güç gösterisi
yap yorlar. gal ettikleri ülkelerde
sadece teknolojik silahlar  ile yok
edip, y k p öldürmekle kalm yorlar.
Emperyalizmin askerleri her türlü
ahlaks zl , vah eti sergilemekten
geri kalm yorlar. Tüm bunlara kar
halklar elinde olan en güçlü silah
“feda”y  yaratt lar. 

Amerika’n n 11 Eylül 2011 tari-
hinden sonra Orta Do u’ya yönelen
i galine  feda eylemleri ile cevap
verildi. Son birkaç y lda feda ey-
lemlerini islamc  örgütlerin kullan-
mas nda da bu gerçek de i memi tir.  

Feda eylemlerinin temeli emper-

8 Ekim 
2013

223

Yürüyü

Say : 385

HEP M Z FER T’ Z, ÖLDÜRMEKLE B TMEY Z!

EMPERYAL ST GALLER, AÇLIK, YOKSULLUK,

ZULÜM, ADALETS ZL K SÜRDÜ Ü SÜRECE 

FEDALAR, HALKLARIN
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yalizmin i galidir.  Amerikal  bir
profesör Robert Pape 11 Eylül’den
sonra, feda eylemlerinin temelinde
slam’ n oldu unu dü ünerek bir

ara t rmaya girmi  ve bu ara t rman n
sonucunda New York Times’ta 11
A ustos 2006’da unlar  yazm t r:
“ ntihar sald r lar n n ve terör ey-
lemlerinin temelinde slam funda-
mentalizmi oldu u varsay m  do ru
de il. ntihar sald r lar n n ço u, ya-
banc  veya istenmeyen bir askeri
varl a tepki olarak gerçekle tiriliyor.
Sald r lar n sebebi slami fundamen-
talizm ise neden ran, Sudan, Pakistan
gibi bol fundamentalistlerin oldu u
ülkelerde terör ve intihar sald r lar
olmuyor? Çünkü bu ülkelerde yabanc
askeri güç yok. E er slam ana faktör
olsayd , ran, Irak ve Suudi Arabistan
gibi büyük Müslüman ülkelerindeki
baz  aktif gruplar da canl  bombal
terör eylemleri yapard ...  Amerika’n n
i galine kadar Irak tarihinde de canl
terörist sald r lar  yok. 2003’te 20,
2004’te 48, 2005’in ilk be  ay nda
50’den fazla sald r  var. (Irak’ta bu
rakamlar imdi binlerle ifade ediliyor)
Lübnan bombac lar n n biyografile-
rini inceledim.  38 ki iden sadece 8
tanesi slami kökten dinci idi. 27 ta-
nesi Lübnan Komünist Partisi ve
Arap Sosyalist Birli i gibi solcu si-
yasi gruplardand . Baz lar  Hristi-
yand . Bu intihar bombac lar n n ve
onlar n bugünkü ortak noktas , belirli
bir dini veya siyasi ideolojiyi de il,
sadece yabanc  bir i gal gücüne du-
yulan tepki. ntihar sald r lar n  dur-
durmakta etkili oldu u ispatlanan
tek çözüm Lübnan’da ve ba ka yer-
de, i gal güçlerinin geri çekilmesi-
dir.”

Yaz  2006’da kaleme al nm .
Amerikan emperyalizminin Afganis-
tan, Pakistan, Yemen’e yönelik sal-
d r lar  artt kça, insans z hava araçlar
Pakistan’  bombalad kça  sald r ya
u rayan halklar feda silah na daha

çok sar ld lar. Son iki y lda slamc
örgütlerin feda eylemlerine ba vur-
malar n n nedeni  budur. Emperyalist
i gal varoldukça, fa izm sald r lar n
art rd kça “feda” halklar n elinde bir
silah olarak kullan lmaya devam ede-
cektir. 

Ezilen halklar tarihin hiçbir dö-
neminde dü man  olan egemenlerden
fiziki olarak daha güçlü bir silaha
sahip olmad . Halka kar  sava  yü-
rüten emperyalizm ya da onlar n i -
birlikçileri  “paral  askerlerine”, ma-
a la kendi hizmetlerinde çal t rd k-
lar , subay, astsubay, polis ve di er
militarist güçlerine ve “zorunlu”olarak
düzenin hizmeti alt na ald klar  as-
kerlerine güvenirler. Halklar, bu de-
vasa askeri güç kar s nda örgütlü-
lüklerine, iradelerine, cüretlerine ve
fedakarl klar na güvenebilirler. 

Halklar  yenilmez k lan en önemli
unsurlardan biri, ba ms zl k, özgür-
lük, demokrasi, sosyalizm u runa,
korkunun, ölüm e i inin a lm  ol-
mas d r.  te o e i in a ld  nok-
tada halklar kitlesel olarak feda
sava ç lar na dönü ür.

Bu a amadan sonra fedan n nas l
ekillendi inin fazla bir önemi yoktur.

A a lanma, katliam, onursuzluk da-
yat ld kça teslimiyet de il direni
büyür. 

Emperyalizm gerçe i  kar s nda
feodal, dini, geleneksel engeller birer
birer a l r. Örne in Irak’ta, Filistin’de
kad n feda eylemcilerinin say s n n
2007 y l ndan sonra artt  görülm-
ü tür. Dü man n vah etini ya ayan
kad nlar yak nlar n n cenazelerinde
intikam yeminleri etmi , 65 ya ndaki
analar feda eylemcisi olmu tur. 

Sava n belli anlardaki ekilleni i,
ihtiyaçlar , seyri, fedan n biçimini
de belirler. Feday   rededenlerin  halk-
lar na önerece i bir ey yoktur. Fe-
dan n politik niteli i önemlidir. 

“Feda” Sava ta Isrard r
Buna kar  ç kmak sava maktan

vazgeçmektir, ulusal ba ms zl ktan,
sosyalizm inanc ndan vazgeçmektir. 

Teslimiyeti önermektir.  Bugün
gerek ülkemizde verdi imiz  sava ta
gerek Orta Do u ülkelerinde, Güney
Afrika’da  veya herhangi bir yerde
fedaya kar  ç kmak, halklar n kendi
kaderlerini tayin etmesine kar  ç k-
makt r. S n flar mücadelesinin, em-
peryalizmle halklar aras ndaki mü-
cadelenin mevcut biçimleni inde,
emperyalistler ve i birlikçileri, adalet
ve özgürlük için ba ka bir yol b rak-
mam lard r.

Emperyalizmin gali
Kar s nda Feda
Eylemleri
Yayg nla acakt r

Emperyalistlerin, halk n feda ey-
lemine kar  tepkisini ölçmek için
yapt  ara t rma feda eylemleri kar-

s ndaki çaresizli inin kan t d r.
Özellikle Amerika, Suriye örne inde
gördü ümüz gibi aç k i gallerden
çekinmekte, askerlerini ba ka ülkelere
göndermeyi göze alamamaktad r. 

Tehditler kar s nda ise Orta
Do u’daki konsolosluklar n  kapat-
makta, vatanda lar n  Orta Do u ül-
kelerine gitmemeleri yönünde uyar-
maktad r. 

Yap lan anket halk n öfkesi kar-
s nda yeni politikalar üretme ça-

bas ndan ibarettir. Çünkü emperya-
lizm her eyi göze alm  insan gücü
kar s nda çaresizdir. 

Örne in 18 Ocak 2010 y l nda
Afganistan' n ba kenti Kabil'in mer-
kezinde 20 kadar Taliban militan
bakanl k binalar n  bast . 20 Taliban
militan , Devlet Ba kanl  Saray ,
Merkez Bankas , Sanayi ve Maden-

engül AkkurtGültekin Koç U ur Bülbül Eyüp Beyaz brahim Çuhadar Ali an anl
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HALK Ç N

CEPHE Ç N

DEVR M Ç N devrimcilik
yap yoruz. Bu de erler için
ölüyoruz, öldürüyoruz.Bu de-
erlerimiz için bir can m z var,

o da halk m z için feda olsun
diyoruz.

Dü manlar m z emperyali-
zim ve oligar i. Tüm güçleri
ile geleneklerimize, de erle-
rimize sald r yorlar. Bize dar-
beler vurarak gedikler açmak
istiyorlar.

deolojik olarak bitirmek bi-
tiremeseler de onlar n çizdi i
s n rlar içinde devrimcilik yap-
mam z  istiyorlar, dayat yorlar...

Tüm bunlar  halk m z  daha
iyi sömürmek, emperyalizme
daha iyi u akl k yapmak için
istiyorlar. Tüm bunlar  yapar-
ken kimsenin kendilerine engel
olmas n , hesap sormas n  b -
rak n hesap sormas n  neden
sorusunu sorulmas n  bile is-
temiyorlar.

Bu kadar ahlaks z ve per-
vas zlar.

Suriye halk n n katledilmesi
için her türlü alçakl  yapa-
caks n, kimse neden diye sor-
mayacak...

Ayaklanan halk m za her
türlü zulmü uygulayacaks n,
kimse hesap sormayacak...

Hapishanelerde hala tecrit
ko ullar nda devrimcileri teslim
almaya çal acaks n, kimsenin
sesi ç kmayacak... 

Tüm bunlar  yapt ktan sonra
elini kolunu sallayarak dola-
acaks n... Sesini ç karana efe-

leneceksin ...

Sa a sola afra tafra atacak-
s n... 

ÖYLE DE L AKP KT -
DARI...

unu iyi bir ekilde kafan za
sokmal s n z.

Cephe var oldu u sürece
elini kolunu sallayarak  akl na
geleni yapamazs n bu ülke-
de...Katil polislerini soka a sa-
l p gençlerin kafas na gaz kap-
süllerini s kt ramazs n.

Onlar  sakat b rakamazs n.

Gözlerini ç kartamazs n.

Öldürtemezsin...

ÖLDÜRTMEYECE Z...

EN AZ SEN N KADAR
ACIMASIZ OLACA IZ B Z
DE...

Katletti in her devrimcinin
hesab n  soraca z...

Bunu gönül rahatl  ile
söylüyoruz... Çünkü ideoloji-
mize güveniyoruz.

Bize feda ruhu ile sava ma
gücü veren ideolojimizle, her
türlü dü mana kar  s n rs z bir
sava ma gücü ve iste i ile sa-
va abilece imize inan yoruz.

KORKU BACALARI
SARMI  DURUMDA!

MUHARREM N TAL -
MATINI BEKLEYEN CEP-
HEL LER AKP KT DARINI
KORKUTUYOR!

"UYUYAN HÜCRELER"
DEY P DÖRT B R YANA
ALARM VERD N DAHA

MD DEN... BEKLE 

NE ZAMAN, NEREYE

NASIL gelece imize biz
karar verece iz.

Sen beklemeye devam et... 

cilik Bakanl , Savunma Bakanl , Adalet Ba-
kanl , Ekonomi Bakanl  ile i galcilerin kul-
land  bir otele sald rd . Çat malar dört saat bo-
yunca sürdü. 20 sava ç , 4 saat boyunca i galcilerin
en güçlü oldu u Kabil'de çat t lar. galciler on
binlerce askerine, tank na, topuna, uçaklar na ve
her türlü askeri teknik üstünlü üne ra men 20
sava ç  kar s nda çaresiz kald . 

Halk n gücü budur. Ölümü göze alanlar n ye-
nilmezli i budur. Bu güç, i galciye öfkedir.
Öfkeyle yo rulmu  cürettir. Bu cüretle 20 feda
sava ç s  bir ehri basabilmi tir. Bu cüretle 20
ki i 10 binlerce i galciyi saatlerce etkisizle tir-
mi tir. Yine Taliban’ n hapishane bask nlar  halk n
emperyalizme kar  verilen sava a kat ld n n
göstergesidir. Görüyoruz ki  sava n kaderini
tayin eden ana etken silahlar de il, onlar  kullanma
gücüdür. 

Bizim ülkemiz aç s ndan da emperyalizmin
i galine ve oligar iye kar  yürüttü ümüz sava
sürdürebilmenin yolu feda’y  göze almaktan geç-
mektedir. Che’nin dedi i gibi: “Devrimci müca-
delenin yöntemleri, biçimleri ki ilerin iradesi ta-
raf ndan de il, bütün ili kiler içinde somut, nesnel
ve öznel ko ullar ve gerici egemen s n flar n
direnci taraf ndan belirlenmi tir.” Sava n biçimini
belirleyen istekler de il, sava n bulundu u a ama
ve kazanma iradesidir. Yine 20 Eylül Cuma
ak am  DHKC sava ç lar n n 250 bin polisin
merkez karargah  olan Emniyet Genel Müdürlü-

ü’ne yönelik yapt klar  eylem feda bilincinin,
feda kültürünün sonucudur. Bu bilinçle oligar inin
kalekollar na girilmi , dünyan n en iyi korunan
binalar ndan birisi olan Amerika’n n Ankara Bü-
yükelçili i’ne girilmi tir. 

Dü mana kar  sava man n, adaletsizli e kar
ç kman n, halka umut olman n, halk  sava t rman n
ba ka yolu yoktur. Ba ka yol oldu unu iddia
edenler sava maktan vazgeçenlerdir. 

Sonuç olarak; feda eylemlerini ortaya ç karan,
açl ktan ölenler, bombalarla parçalananlar, diren-
dikleri için her türlü zulme maruz b rak lanlard r.
Direnme haklar  gasp edilenlerdir. Emperyalistlerin
ve i birlikçilerin bugünkü sald rganl , halklar n
direnme hakk n  bile yok eden bugünkü ku atmas ,
dayatmalar  devam etti i sürece, zaman, mekan
farkl  da olsa feda sava ç lar  hep olacakt r. 

Çünkü feda eylemi bir tercih de il bir zorun-
luluktur. Fedan n reddedilmesi, sonuç olarak, ni-
yetlere ba l  olmaks z n, emperyalizmin ve i -
birlikçilerinin iradesini kabul etmek, direnmekten
vazgeçmek demektir. Bugün bu gerçek daha iyi
görülebilmekte ve kabul edilmektedir. Onun için
ülkemizde feda eylemini onaylayanlar n oran
yüzde 5’lerden yüzde 16’ya yükselmi tir. 
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Sevgili Devrimci Okul Okurlar
Merhaba;

deoloji; “s n flar n siyasi, huku-
ki, kültürel, ahlaki, dinsel, felsefi,
görü  ve dü üncelerinin sistemle mi
hali”dir.

Yani her s n f n bir ideolojisi var-
d r.

Her sömürücü toplumda s n flar
var olagelmi tir.

Sömürücü toplumlar; üretim
araçlar na sahip olanlar ve üretim
araçlar ndan yoksun olanlar olmak
üzere ikiye ayr l r. 

Köleci toplumda; köleler ve
köle sahipleri olarak ikiye ayr l -
yordu.

Kapitalist toplumu olu turan
s n flar ise burjuvazi ve proletar-
yad r.

Günümüzde bu iki temel s n fa
ba l  olarak iki de ideoloji vard r:

Burjuva ideolojisi ve proletarya
ideolojisi...

S n flar üstü bir ideoloji ya da
üçüncü bir ideoloji yoktur.

Lenin öyle diyor:
“Burjuva m  yoksa sosyalist ideo-

loji mi? Bunun üçüncü yolu yoktur.
Çünkü bir üçüncü ideolojiyi (...) in-
sanl k yaratmam t r. Bundan dola-
y  sosyalist ideolojinin her küçültü-
lü ü, onlar  sosyalist ideolojiden sap-
t r , ayn  zamanda burjuva ideolo-
jisinin güçlendirilmesidir.”

Ezilenlerin ideolojisi proletarya
ideolojisi yani devrimci ideolojidir.

deolojik Davranmak
S n fsal Bakmakt r

Herkesin her davran n n, prati-
inin ya da dü üncesinin hizmet et-

ti i bir s n f vard r. 
Ya burjuvaziye ya da proletarya-

ya;
ya emperyalizme ya da dünya

halklar na hizmet edi-
yor demektir...

Ezen ve ezilenlerin
oldu u toplumlarda
yani s n fl  toplumlar-
da ortak ç karlardan
söz edilemez. 

Bir s n f n ç kar na
olan di erinin zarar nad r.

Ezilenler de kendi s n f ç karlar -
na uygun hareket etmelidirler. Dav-
ran lar , dü ünceleri, eylemleri s n -
f na; s n f n n ideolojisine uygun ol-
mal d r.

S n f n n ç kar  do rultusunda ha-
reket etmek, dü ünmek, ya amak
ideolojik davranmakt r. Hakk n  ara-
yan i çilerin “Direne Direne Kaza-

naca z” tavr  ideolojiktir.
Gençli in üniversitelerde paral

e itime kar  ç kmas ; YÖK e, her tür
fa ist e itim anlay na ve uygula-
maya kar  ç kmas ... da ideolojik bir
tav rd r.

Polisin, i çilere, ö rencilere, avu-
katlara, memurlara ve tüm emekçi ke-
simlere sald rmas  da ideolojiktir.
Çünkü polis, sermayenin iktidar n n
ç karlar  için sald r r. Gaza bo ar, cop-
lar, katleder vb... 

Burjuva medyan n halk n hak ve
özgürlükleri için yapt  eylemlere
sansür uygulamas ; en küçük bir hak
arama eylemini dahi "terör" dema-
gojileriyle aktarmas  da ideolojik-
tir...

Örnekleri ço altabiliriz. 
Ancak biliriz ki, tüm tarih boyunca

s n fl  toplumlarda egemenler kendi
s n f ç karlar n  yalan, kan dökme, kat-
liam vb. pahas na da olsa korumu lar;
her tür yönteme ba vurmu lard r. 

Yani egemenler net bir s n f bi-

linciyle hareket etmi ler, ezen s n f
ideolojisinin gere ini yapm lard r. 

Ezilenler aras nda mücadeleyi bü-
yüten; payla may  ve dayan may  ör-
gütleyen; sava ma kararl l  veren
her eylem ve her dü ünce de ideolo-
jiktir. 

Burjuva deolojisi,
Ezilenlerin S n fsal
Dü ünmelerini
Engellemeye Çal r

Burjuvazi sa lam bir s n f bilin-
cine sahiptir. Kendi ideolojisiyle ezi-
lenleri yönetmeye, kendi ideolojisini
yaymaya çal r.

Ezilenlerin s n f bilinci ta mala-
r  egemenlerin en büyük kor-
kusudur. 

Bunun için de burjuva ideo-
lojisiyle bilinçleri çarp tmaya
çal r. Çünkü bilir ki ezilenle-
rin kendi ideolojilerini ta ma-
lar  güçlenmeleri anlam na ge-
lir. Çünkü ideoloji en büyük si-
laht r.  

Emekçiler, ezilenler burjuva
ideolojisinden ne kadar çok et-

kilenirler ve buna göre ekillenirler-
se, burjuvazinin onlar  yönetmesi ve
kendi iktidar n  güçlendirmesi o ka-
dar kolay olur.

Burjuvazi, ideolojisini yaymak
için e itimden siyasetine, her türlü kit-
le ileti im arac  ile zihinleri kirlet-
mekten sanat na, kültürüne... kadar
her türlü yöntemi kullan r.

Halkta kaderci bir anlay  yer-
le tirmek ister.

“Bu düzen böyle gelmi , böyle gi-
der” anlay n  yayar. Geni  kesimlere
kapitalizmin bir alternatifi olmad -
na inand rmaya çal r.

Bencillik, bireycilik burjuva ideo-
lojisinin temelidir.

“Bireysel kurtulu ”, “bireysel
mutluluk” yüceltilir. Açl k, yoksul-
luk sürerken, haklar  için mücadele
edenler bask  ve zulüm görürken
“her koyun kendi baca ndan as -
l r” dü üncesini i ler. 

Sürekli “ben”i vurgular. Hiçbir
ey “ben”den daha önemli de ildir.

Her eyin merkezinde “ben” vard r.

DDers: deolojik
Davranmak

DEOLOJ K 
DAVRANMAK

SINIFSAL 
BAKMAKTIR
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“Hiçbir ey u runa can n
ortaya koymaya de mez”
der. irin’in, Ferhat’  olmak
anlams zd r. 

Bu zamanda sevdalar da
sadece “iki günlük” tür. 

Bir ideal u runa ya amak,
bir ideal u runa ölmek kü-
çümsenecek ve “ça  d ” bir
durumdur.

Burjuvazi inançs z ve de-
ersiz kitleler yaratmaya ça-

l r. Kendisi çürümü tür;
halklar n binlerce y ll k tari-
hinden süzülüp gelen tüm de-

erleri yozla t rarak çürütmeyi he-
defler. Böylece halklar n tüm dina-
mikleri körelecek ve yok olacaklard r.
nançlar , de erleri, gelenekleri, ken-

di s n f na ait bir ahlak  kalmayan in-
sanlar birer “ya ayan cenaze” ye dö-
neceklerdir.

“Bu halkdan adam olmaz” “bu
halk koyun gibi” anlay n  yine
halk n kendi bilincine yerle tirme-
ye çal r. Halka kendi kendisini a a-

lat r. Hedefi elbette ki halk n bir-
birine olan güvenini ve dayan mas n
yok etmek, böylece kitleleri kendi ç -
karlar na göre yönetmektir. 

Böylece sömürü ve zulüm düze-
nini hiçbir ba kald r  olmadan devam
ettirebilecektir.

Örgütlenmek, örgütlü olmak suç-
tur... Yasalar çerçevesinde verilen
kimi haklar n bile pratikte uygulan-
mas  engellenir.

Bu engelleme sadece oligar inin
“zor”u arac l  ile yap lmaz. Oli-
gar inin ideolojik propagandalar  ile
örgütlü olmak korkulan, hatta a a -
lanan bir hale getirilmi tir... Beyin-
lerde örgütlü olmak anlay  mahkum
edilmeye çal lm t r. 

“Politik olmak”, ideolojik hareket
etmek “teröristlik” olarak gösteril-
meye çal l r. Apolitik olmak nere-
deyse göklere ç kar lan bir meziyet-
tir. Politika devletin, düzen partileri-
nin ve burjuvazinin i idir. 

Sonuç olarak burjuvazi, ideolojisiyle
kirletir. Temizleyecek olan devrimci
ideolojidir. Eskimi , çürümü  olan  y -
k p, yerine devrimci olan  koyacakt r.

Bunun için devrimcilerin en büyük

görevlerinden birisi de burjuvazi ile
ideolojik mücadeleyi sürdürmektir. 

Burjuvazinin elinden insanlar -
m z  almal y z.

Burjuvazinin kirlettiklerini te-
mizlemek ve onlar  mücadeleye ka-
zand rmak zorunday z.

deolojik mücadelenin özü bu-
dur.

Kitlelerde Devrimci
Bilinci Yaratmak
Zorunday z

Devrimci ideoloji, sömürü düze-
ninin de i tirilebilir oldu u bilincini
verir. Bu devrimci bilinçtir.

Sömürü ve zulüm sürekli de ildir.
Kapitalizm çürümü tür ve y k lacak-
t r. Sosyalizm tarihsel bir zorunlu-
luktur.

Devrimci bilinç, devrimci e i-
timle geli ir.

Bilinçlenmek; gerçekleri kavra-
yarak saf n  belirlemektir. S n f bi-
lincine ula mak ve politikle mektir. 

Politikle mek, iktidar  istemek-
tir.

ktidar için güç biriktirmektir. 
Bu gücü devrime seferber ede-

bilmektir. 
Devrimci e itim, sadece kitap-

lardan ö renilmez. Gerçekleri göre-
rek, kavrayarak hayat n içinde mü-
cadele ederek kazan l r. 

Rosateks i çi direni inde yer
alan bir i çi öyle anlat yor:

“Bas n ne i e yarar, polis kimin
için ve ne için vard r? Bu sorular n
cevab n  direni  boyunca ö rendik.

Öyle oldu ki uzun süre bas n
haberlerimizi yok sayd . Baz
yazarlar n bizimle ilgili yaz-
d klar  gazete yönetimleri ta-
raf ndan ç kar ld . Baz  tel-
evizyon, internet sitelerinden
yöneticilerin talimat yla ha-
berlerimiz kald r ld . Bas n n
halk n haber alma hakk n
sa lamad n  gördük. Polisin
durumu ise içler ac s yd . Res-
torant n önünde oturmaya-
l m, eylem yapmayal m diye
ilk önce arabalar  restorant n
önüne çektiler. Sonra yerlere

su döktüler. Bize gaz s k p sald rd lar.
Sald rd ktan sonra restoranttan yemek
yediler. Bizim için de il patronlar için
oradayd lar”

(Yürüyü , say :350)
Direni te yer alan bir ba ka i çi de

öyle diyor:
“Ne geldiyse ba m za birlik ol-

mad m z için, ne kazand ysak bir-
lik oldu umuz için...” (a.g.e)

Devrimci bilincin direni  içinde
geli mesidir bu...

Burjuvazinin sald r lar na müca-
deleden kaçarak, direnmeyerek kar-

 konulamaz. 
Burjuva ideolojisi çaresizli i, güç-

süzlü ü, umutsuzlu u ö retir. 
Devrimcilerse umudun bitirile-

meyece ini, çaresiz olmad m z
gösterirler.

19 Aral k’ta direnme hakk n  sa-
vunan, teslim olmayan Cepheliler,
devrimci ideolojinin gere ini yerine
getirmi lerdir. 

Devrim umudunun, devrimcili-
in bitirilemeyece ini ve teslim al -

namayaca n  göstermi lerdir.

deolojik Netlik
Sa laml k Biz Olmakt r

Day  “ideolojik olarak donan-
mal y z. Burjuvazinin ideolojik sal-
d r lar  kar s nda ne istedi imizi,
neye kar  ç kt m z , sistemin yeri-
ne ne koyaca m z  iyi bilmek zorun-
day z. Bunun için her yolda m z
ideolojik donan m n  ve ideolojik
mücadeleyi, hayat n hiçbir alan nda
ihmal edemez. hmal burjuvazinin

Bilinçlenmek; gerçekleri
kavrayarak saf n

belirlemektir. S n f bilincine
ula mak ve politikle mektir. 

Politikle mek, iktidar
istemektir.

ktidar için güç biriktirmektir. 
Bu gücü devrime seferber

edebilmektir. 
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beynimize girmesi demektir. Aç k
kap  demektir. deolojik donan m,
ne istedi imizi bilmektir. Direni  ve
örgütlenme ise bir devrimcinin ya am
biçimidir.

Bunun d nda öne ç kan hiçbir ey
olamaz.” (Yürüyü , say :350)

Burjuva ideolojisinin sald r lar
kar s nda dikkatli ve uyan k olman n
yolu B Z olmay  ba armakt r. B Z ol-
mak tarihimizi ö renmektir.

Deneylerimizden dersler ç kar-
makt r.

B Z olmak halk  örgütlemektir.
deolojik netlik devrimci ideolo-

jinin gere ini yapmakt r. Devrimci
ideolojinin gere i sömürü düzeninin
ortadan kalkmas  için mücadele et-
mektir. Halk  örgütlemektir ve “kur-
tulu a kadar sava mak”t r.

deolojik netlik dü man n gözünün
içine bakabilmektir. 

Devrimciler güçlerini bilinçlerin-
den ve disiplinlerinden al rlar.

Dü man kar s nda bizi yenilmez
k lan bilincimizdir. 

Bilincimiz ideolojik netli imizdir. 
Devrimciler her sorunun çözüle-

bilece ine inan rlar.

Sorunlar n nas l çözülece ini bi-
lirler.

Her ko ulda sorun çözmek büyük
bir güçtür.

Güçlü olmak sorun çözmekle
mümkündür.

Sorun çözmek ideolojik sa lam-
l kt r.

Sorun çözmek kendi ya nda kav-
rulmas n  bilmektir. 

Kendi gücüne güvenmektir.

deolojik Mücadele
Vermek Zorunludur

Devrimci ideoloji ezilenlerin kla-
vuzudur. Sömürücülerin kar s nda
kurtulu a götürecek tek yoldur. 

deolojik mücadele verilmeden
devrimciler de, devrimci örgütler de
ayakta kalamaz. 

Ayn  zamanda ideolojik mücade-
le ve ideolojik e itim moral gücün
kaynaklar d r.

Sava  moralle yürür.
Devrimciler moral güçlerini bü-

yütmelidirler. Moral üstünlük devri-
min en önemli silahlar ndan birisidir. 

Moral gücün üç önemli aya  var-
d r:

1- deo lo j ik
e itim

2-Propaganda
ve ajitasyon

3-Dü man n
ideolojik, psiko-
lojik sald r lar n
asla cevaps z b -
rakmamak. 

Burjuvazi sa-
dece tank yla, to-
puyla, polisiyle,
katliamlar yla hal-
ka kar  sava m -
yor. Ayn  zamanda
ideolojisiyle de bu
sava  sürdürüyor.

Day n n dedi i
gibi, burjuvaziyle
mücadele ihmal
e d i l e m e y e c e k
önemdedir... En
ufak bir zaaf  ya da
bo lu u de erlen-
dirir burjuva ideo-

lojisi... Çürütmeye ba lar. Çürüyen de
düzene gider. Düzenle tüm ba lar n
koparanlar ancak ona kar  sava ta
ayakta kalabilirler.

Örgüt beyni aç k, bir hedefe ki-
litlenmi  ve disipline olmu  insanlar
demektir. 

Bunun d ndaki her davran , her
faaliyet örgüt d d r.

Örgüt d  olan davran lar, dev-
rime ait ne varsa her eyi sinsice ke-
mirir ve yok eder.

Örgüt d  dü ünce ve davran lar,
beynimize girer.

deoloji önemsizle meye ba lar.

Burjuva ideolojisi ile devrimci
ideoloji aras ndaki duvarlar kalkar.
Bu belirsizlik ve mu lakl k bir dev-
rimcinin yok olmas n n ba lang c d r. 

Burjuvazi ile kendi aras na duvar
örmeyenler; bu duvar  her geçen gün
kal nla t rmayanlar, eninde sonunda
bu yok olma sürecine gireceklerdir. 

deolojik mücadeleyi sürekli k l-
mayanlar dü man n etki alan na gi-
rerler ya da “ak ll  solculu u” ke fe-
derler. Sonuçta her ko ulda çürürler. 

deoloji silah m zd r.

Devrimciler, düzen kar s nda asla
kendilerini silahs z b rakamazlar. 

Her dü ünce, her davran  ve her
çal mam za bu ideoloji yön vere-
cektir. 

Bir ömür boyu devrimcilik ideo-
lojik sa laml kla mümkündür. 

Bir ömür boyu devrimcilik; dü-
zenden ideolojik, kültürel, ahlaki ola-
rak kopu  demektir.

deolojik sa laml k tarih bilinci,
iktidar bilinci, halka ve de erlerimi-
ze ba l l kt r.

Çok büyük bir gücün sahibiyiz. 

Tarihimiz, ideolojimiz, deneyle-
rimiz ve ehitlerimiz bizim hazine-
lerimizdir. 

Her devrimci bu hazineyi de er-
lendirebildi i ölçüde büyür ve devrimi
de büyütür. 

Sevgili okurlar;

haftaya ba ka bir konuda görü -
mek üzere.. Ho ça kal n...

Tutsak Devrimci Memurlar 
Serbest B rak ls n

stanbul’da Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde, Grup
Yorum ‘un 6 Ekim Pazar günü Bostanc  Gösteri Mer-
kezi'nde yapaca  KESK’li Tutsaklar Serbest b rak ls n
ba l kl  konserinin 50 adet afi i as ld .

GÜLSUYU’NDA DÜ ENE, DÖVÜ ENE B N SELAM!228

Yürüyü

8 Ekim
2013

Say : 385



Yaz  dizimizin son bölümünde
ülkemiz devriminin nas l bir devrim
olaca n , bu devrimin nas l gerçek-
le ece ini ve ülkemizin kendine özgü
yanlar n  ele alaca z... Hiçbir devrim
birbirinin kopyas  olmam t r. Bizim
devrimimiz de ülke ko ular na göre
ekillenecektir. 

Ülkemizde Devrimci 
Mücadele 
S n fsal ve Ulusal 
Planda Yürüyecektir 

Emperyalizmin gizli i gali sür-
dükçe, yani emperyalist ordular ül-
kemizi aç k i gal alt na al ncaya
kadar, bu mücadelenin görünümü s -
n fsal platformda olacakt r. Bugün
oligar iye kar  yürütülen s n fsal
mücadele, siyasal platformda fa izme
kar  sürdürülen mücadeledir. 

3. Bunal m Dönemi, yeni-sömür-
gecilik, çarp k kapitalizm, gizli i gal,
sömürge tipi fa izm kavramlar , sos-
yo-ekonomik tahlilimizin ana kav-
ramlar d r.

Bu tahlilin üzerinde ise, devrimin
yolu ekillenir. 

Halk sava , Politikle mi  Askeri
Sava  Stratejisi, Öncü Sava , Silahl
Propaganda, Parti ve Cephe anlay
da bu stratejinin ana kavramlar d r.

Revizyonizm ile 
Marksizm Aras ndaki 
Devrim Anlay ndaki 
Farkl l k Nedir? 

Bugün gerek ülkemizdeki sol için-
de, gerekse dünyadaki devrimci ha-
reketler aras ndaki temel ayr m nok-

tas  devrim anlay  mesele sinde dü-
ümlenmektedir. Bu ayr m esasen

ülkemizde de, dünyada da revizyo-
nizmle Marksizm aras ndaki ayr m-
d r.

1- Zor kullanmadan bunun ger-
çekle ebilece ini savunan tezdir; ki
bunun dünyada örne i yoktur. ili’de
Allende reformlarla bunu denemeye
kalkt , ama seçimle iktidara gelmesine
ra men kanl  bir darbeyle hükümetin
iktidar na son verildi. Avrupa’da da
birçok sosyalist, komünist parti ikti-
dara gelmi  ya da iktidara ortak ol-
mu tur ama yapabildikleri en çok
sosyal demokrat partilerin de yapa-
bilece i küçük reformlar olabilmi -
tir.

2-Ayaklanma stratejisidir. Sovyet
Bol evik devrimi bu stratejiye uygun
olarak gerçekle tirilmi tir. Devrim
iki a amal  olarak dü ünülmü tür.
lk a amas nda örgütlenme ve bar ç l

mücadele metotlar  esas al nm ,
ayaklanman n, yani devrimin artlar
olu tu unda ise topyekün ayaklan-
mayla iktidar n al nmas  gerçekle -
tirilmi tir. Devrimin öncü ve temel
gücü i çi s n f , devrimdeki ittifak
ise köylüdür.

3-Halk sava  stratejisidir. Çin
devriminin önderi Mao’nun geli tir-
di i stratejidir. Mao, Çin’de devrimi
yapacak kadar güçte bir i çi s n f
olmad ndan hareketle devrimin an-
cak nüfusun büyük bölümünü mey-
dana getiren köylü y nlar na daya-
n larak yap labilece i tespitini yap-
m t r. Devrimin ancak köylülerden
olu an bir halk ordusuyla yürütülecek
halk sava  sonunda ba ar ya ula a-
bilece ini ileri sürerek, bunu pratikte

de kan tlam t r. Görüldü ü gibi zor,
yani devrimci iddet kadar yap lan
tüm devrimlerin temel özelli idir. 

Neden Proletarya
Devrimi De il de Halk
Devrimi?

Ba ta i çi s n f , yoksul ve top-
raks z köylüler, ehir ve k r küçük-
burjuvazisi. Bunlar n d nda devrimin
geli mesine ba l  olarak orta büyük-
lükteki toprak sahipleri ile tekelci
sermayeyle çeli kisi olan orta bü-
yüklükteki burjuvazinin bir bölümü
de demokratik halk devriminde yer
alabilir. 

Ülkemizde hiçbir s n f n tek ba na
devrimi yapacak gücü olmad na
göre, tüm bunlar ittifak kurarak dev-
rimi yapacaklar.

Kapitalizm emperyalist ülkeler-
deki gibi kendi iç dinami iyle geli -
memi  ve toplumu tek ba na belir-
leyen s n flar burjuvazi ve i çi s n f
de ildir. Çarp k da olsa kapitalizmle
birlikte geli en bir i çi s n f  var ama
bu tek ba na devrimi yapabilecek
güce sahip de ildir.

Bundan dolay  devrimimiz tek
ba na i çi s n f n n devrimi olamaz.
Sadece i çi s n f n n taleplerini içeren
bir devrim olmaz. ttifak yapmak
zorunda oldu u di er s n f ve ke-
simlerin de taleplerini kar layacak
bir devrim program n n olmas  ge-
rekmektedir. 

Yap lacak devrim fa izmin y k l-
mas yla, devrimde ç kar  olan tüm
bu s n flar n ve kesimlerin yani halk n
devrimi olacakt r. 

Devrim, fa ist devleti y karak em-
peryalist ili kilere, ezilen halk n üze-
rindeki ekonomik ve siyasi bask ya,
sömürüye son verecek, ezilen uluslar
özgürle tirecek, sosyalizmin in as n n
önündeki engelleri kald racakt r. Dev-
rimci Halk ktidar  bu yeni toplumsal
düzeni, sosyalizmi in a etmekle gö-
revlidir. Sosyalizme geçi  için eko-
nomik, siyasal, sosyal, kültürel alanda
gerekli tedbirleri al r. Bunun için
elinde bir program  olacakt r ve bu
program  uygulayacakt r. 

Devrimci Halk ktidar , emper-

Ülkemizdeki Sava , Bir Tespit De il,
Devrim Mücadelesinin Kendisidir

DÜNYAYI B R KEZ DE 
TÜRK YE’DEN SARSACA IZ!

BU DAHA BA LANGIÇ
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yalizm ve oligar inin bask  ayg t
olan fa ist devleti, ordusu, polisi,
bürokrasisi, ideolojik ve kültürel bü-
tün kurumlar yla y kacakt r.

Devrimci Halk ktidar , eski dü-
zenin y k nt lar  üzerinde yeni tipte
bir devlet kuracakt r.

Solun Silahl  Mücadeleyi 
Reddedi i, Erteleyi i, 
Sablonculu u Sava tan 
ve Devrimden Kaç t r

Mevcut sömürü düzenini y kmak
için, halk n silahlanmas , halk n silahl
sa va  ve halk n silahl  örgütlenmesi
aç k bir zorunluluktur. Tersini dü-
ünmek ya kendini aldatmak ya da

iktidar hedefi ne sahip olmamakt r. 

Çünkü kit leleri silahland r p, dev-
rimci iç sava n do rudan taraf  haline
getirebildi imiz ölçüde oligar inin
bunal m  derinle e cek, toptan çökü ü
h zlanacakt r. Fa izm ko ullar nda
verilen mücadelede halk  silahl  sa-
va a katan politik-askeri örgütlen-
meler olmadan nas l ki hiçbir ey
yap lamazsa, silahl  mücadele te mel
al nmadan da kitleler örgütlenip sa-
va t r lamaz.

Geleneksel solun silahl  müca-
deleyi küçümsemesi ya da sözde sa-
vunur gözüküp özde savundu uyla
do ru orant l  bir pratik gerçekle ti-
rememesi, asl nda ülke somutundan
ve gerçeklerden uzak olma s na; M-
L’nin yarat c l n  de il, kopya c l
ve ablonculu u benimsemesine ba -
l d r. Bugün Türkiye solunda görülen
‘sa ’ politikalar n, uzla ma politika-
lar n n ya da de i ik biçimlerde ken-
dini gösteren politikas zl n kayna ,
bir yan yla kopyac l k ve ablonculuk
iken di er yan yla da ideolojik güç-
süzlüklerinden emperyalizmin yeni
dünya düzeni politikalar n n etkisi
alt na girmeleridir.

ablonculu un alt nda yatan si-
yasal cesaretsizlik, asl nda ülke ko-
ullar n  do ru tahlil edebilecek ve

bunun sonu cunda silahl  sava  yük-
seltecek M-L bir bak  aç s na sahip
olunamamas d r. S kça kar la t m z
“Kitle haz r de il” teorilerinin alt nda
yatan neden de budur. Siyasal cesaret

ve iktidar perspektifini bir an olsun
kaybetme den, kararl  bir mücadele
çizgisi izleye bilmek, ancak ülke ko-
ullar na göre bi çimlenmi  bir sava

kültürüyle olur.

Her Ülkenin Stratejisi 
Kendine Özgüdür!

ablonculuk Yenilginin 
Ba tan Kabulüdür 

Dünyada bugüne kadar gerçek-
le en devrimlere bakt m zda, devrim
süreci boyunca her birinin izledi i
strateji ve taktiklerin farkl  farkl  ol-
du u görülür. Hiçbir devrim, ba ka
bir devrimin ayn s  de ildir. Farkl
devrimler, o devrimlerin gerçekle ti i
ülkeye, genel M-L ilkeler nda
nesnel ko ullar n n somut tahlilinden
kaynaklanan stratejilere ve farkl  tak-
tiklere sahiptir.

Ülkemiz devriminin yolunu do ru
çizemeyen, ülkeyi do ru tahlil ede-
meyen, di er ülkelerin devrim de-
neylerini ablonlayarak bu ülkede
devrim yapacaklar n  savunan örgütler
, isimleri parti olsa da parti i levini
göremezler. Politikalar yla, taktikleri
ve stratejileriyle, M-L ilkeleri yanl
ya da eksik yorumlamalar yla bu ör-
gütler mücadelenin içinde eriyip gi-
derler.

Devrimin herhangi bir kal ba uy-
mas n n zorunlulu u yoktur. Her dev-
rim kendi topraklar ndan beslenir,
büyür ve kendi kal b n  yarat r. Ül-
kemiz devrimi de genel stratejisi
do rultusunda, ablonlar  ve dogma-
lar  y karak, yeni özgünlükler yara-
tarak, kendi yata nda ak yor ve
kendi kal b n  yarat yor. 

Elbetteki dünya devrim deneyim-
leri, devrim önderlerinin strateji ve
taktikleri her zaman yolumuzu ay-
d nlatmaya devam ediyor. Bunlar,
geli en ve de i en ko ullarda önü-
müze ç kan engelleri a mam za yet-
medi inde, hayat  teoriye uydurmak
yerine, mücadelenin ihtiyaçlar n  kar-

layacak yani bizi devrime daha da
yak nla t racak yeni mücadele ve ör-
gütlenme biçimleri üretmeye devam
ediyoruz.  Milyonlar  örgütlemeyi
ve halk  kendi sava na katmay  he-

defliyoruz. ktidar , devrimi hedef-
liyoruz. Ustalardan ve devrimlerden
ç kard m z derstir bu. 

Her Devrim Kendi 
Topraklar ndan
Beslenir, Büyür

20. yüzy lda ba ar ya ula an ilk
devrimci sava  Sovyet devrimidir.
Bunu Çin, Bulgaristan, ard ndan Vi-
etnam, Küba, Nikaragua izlemi tir.
Ku kusuz her zafer di er ülkeler için
bir moral güç olmu , bu ülkelerde
de devrimci mücadelelere k v lc m
yakm t r. Ancak bu bir tehlikeyi,
ablonculuk hastal n  da beraberinde

getirmi tir. 

Mücadelenin oda na iktidar  ko-
yan Marksist-Leninistler, ülkelerin-
deki ekonomik, sosyal, siyasal, kül-
türel durumun do ru bir de erlen-
dirmesini yapar, bunun devrim de-
neyimleriyle, dersleriyle birle tirir
ve devrimin yolunu belirlerler. Bunun
aksi, devrimi tek bir örnekte ablon-
la t rmak, ülkenin bilimsel çözüm-
lemesini yapmay  yads mak devrimi
kendili indencili e b rakmak demek-
tir. 

Oportünizm ve reformizmin bes-
lendi i kaynak buras d r. 

Devrim mücadelesinin oldu u her
ülkedeki gibi, ülkemizde de bunun
bolca örne i vard r. Kimi Sovyet ya
da Çin devrimini ko ullara uyarla-
madan oldu u gibi alarak (dogma-
la t rarak) devrimin yolu ilan etmi ,
kimi Küba gibi Üçüncü Bunal m
Dönemi ülkeleri stratejisi olan
PASS’yi kendine strateji olarak alsa
da devrimin Küba’daki geli im seyrini
mutlakla t rarak ablonculu un bir
ba ka biçimine dü mü tür. 

Her iki anlay n özüne inildi inde
ayn  eyle kar la l r. Hiçbirinde
devrim kavranamam t r. 

Hiçbir Devrim
Di erinin Basit Bir
Tekrar  De ildir 

Her devrim belirlenen strateji et-
raf nda, kendi özgünlü ü, s n flar
mücadelesinin somut geli imi içinde

GÜLSUYU’NDA DÜ ENE, DÖVÜ ENE B N SELAM!330

Yürüyü

8 Ekim
2013

Say : 385



zafere ula m t r. Hatta ayn  stratejik
görü ten hareket edilmi  olsa da her
ülkenin somutu bu devrimlerin öz-
günlü ü olmu tur. 

Latin Amerika, emperyalizme kar-
 devrimci sava n deneyleriyle do-

ludur. Bu k tada, Amerikan emper-
yalizmine kar  halk sava yla kaza-
n lan ilk mevzi Küba’d r. 

Emperyalizmin 3. Bunal m Dö-
nemi’yle birlikte halk sava n n ilk
a amas nda öncü sava yla, silahl
propaganda temel al narak zafere
ula mas , Küba devrimiyle ortaya
ç kt . 

Sandinista gerillalar n n ba ar -
lar n n s rr , Küba devrimi deneyinin
Nikaragua’n n özgün ko ullar na do -
ru olarak uygulanmas nda yatar.
FSLN mücadelesinin ba ndan iti-
baren k rlar  temel alarak ülkenin en
da l k kesiminde gerilla sava n  ba -
latm t r. Yoksul köylülerin deste ini
alan gerillalar güçleri oran nda ulusal
muhaf zlar n k lalar na sald rarak,
ülke çap nda halk n silahl  güçlerini
örgütlemede öncülük etmi lerdir. 

Che, Küba devriminin dersleri
konusunda unlar  söylüyor: “Küba
devriminin deneylerinde Latin Ame-
rika k tas ndaki devrimci hareket için
3 önemli ders ç kar labilir.

1) Düzenli bir orduya kar  sa-
va ta halk n güçleri galip gelebilir. 

2) Her zaman bir devrim için tüm
ko ullar olgunla ncaya kadar bek-
lemek gerekmez, ayaklanman n yö-
netimi bu tür ko ullar  kendisi yara-
tabilir. 

3) Latin Amerika k tas n n az ge-
li mi  ülkelerindeki silahl  mücadele
özellikle KIRSAL bölgelerde sürdü-
rülmelidir.” (2,3 daha fazla Vietnam)
diyor Che

Nikaragua Devrim 
Stratejisi Politikle mi  
Halk Sava  Stratejidir

Nikaragua ve Küba devrimleri
PASS görü ünü benimsemi tir. Ama
Küba’da sava  k sa sürmü , Nikara-
gua’da uzun y llar n ard ndan kitleler
son sekiz ayda sava a kat lm t r.. 

Nikaragua’daki halk ayaklan mas ,
uzun süreli halk sava  çizgisinin bir
sonucu olarak, öncünün eyleminin
be lirli bir a amas nda, ko ullar n her
bak mdan tamamen olgunla t  a a-
mada, gündeme gelen ve iktidar n
al nmas  ile sonuçlanan devrimin son
a amas d r. Yoksa ayaklanma, dev-
rimin izleyece i stratejik çizginin
bir ifadesi olarak formüle edilmemi  -
tir. 

Bu ayr m çok önemlidir. Çünkü
ayaklanma stratejisine göre, devrimin
a ama lar , güçlerin mevzileni i ve
izlenecek taktikler farkl d r, halk sa-
va  stratejisine göre farkl d r.

Kitlelerin topyekün ayaklanma-
s n  yaratarak iktidara ula lmas n
sa lad  için “halk sava ” ,“ayak-
lanma teorisi”ne indirge nemez. Bu,
ML’lerin de il, bilinç çarp kl  ya-
ratmaya çal an reformistlerin i idir.

Sandinist Halk Ordusu Ba ko-
mutan  Humberto Ortega, ayaklan-
maya varan süreci ele al rken unlar
söylüyor; “Evet, öncü gücün (ey-
lemleri) s rf bunal m n derinle mesini,
gericili in planlar  n n altüst olmas n
ve öncüsünün yeni güçler toplamas n
sa lamakla kalmam , bask ya kar n,
kitlelerin yürüttü ü ve sosyal ka-
zançlar için mücadeleler, sendi kalar
ve siyasal sava mlardan olu an bir
dizi faaliyeti de art rmaya ba lam .
(...) Bu yüzden, bu eylemler, daha
sonra aç kça ayaklanma halini alacak
kitlesel bir hareketi güçlendirdi.”
(Nikaragua-Devrimin Stratejisi,
syf.73)

Küba Devrimi, Kendi
Somut Deneyleriyle,
Dogmalar  A t

1953’te Fidel Castro ve 170 ar-
kada , Batista diktatörlü üne kar
tek yolun silahl  mücadele oldu unu
ilan ederek, pasifizmin dogmalar n
parça layarak Moncada k las na sal-
d rd . Amaç hiçbir me rulu u ol-
mayan dikta törlü e kar  nefret duyan
halk n bu memnuniyetsizli ini ayak-
lanmaya çevir mek için ona cesaret
vermek ve k ladan ele geçirilecek
silahlar  halka da  tarak ayaklanmay

gerçekle tirmektir. Bu hareket istenen
amaca ula a mam  ve yenilmi ti.
Ama iki eyi ortaya koymu tu: 

1- Tutulacak yolun kesin olarak
silahl  mücadele yolu olaca : Çünkü
bu silahl  giri im, halk  harekete ge-
çirmese de, dikkatleri üzerinde top-
lam , geni  yank  ve sempati uyand r -
m t . O halde az bir güçle sava a
ba layan öncü, giderek halk n güven
ve deste ini kazanabilir ve kitleleri
pe inden sürükleyerek iktidar  ala-
bilirdi. 

2-Silahl  mücadelenin ehirleri
temel almas n n yanl l . Halk n
diktatörlü e kar  birden ayakland -
r lmas n n mümkün olmamas , e-
hirlerdeki gücün ve halk n ruh halinin
buna uygun dü memesi, uzun süreli
bir sava  stratejisi iz lemenin zorunlu
olmas , hareketin gerilla mücadelesi
temelinde k rlardan e hirlere bir rota
izlemesini zorunlu k l yordu. 

Bu deney sömürge bir ülkede
devrimin izleyece i rotay  bir kez
daha ortaya koyuyordu. 

Böylece Küba Devrimi de kendi
somut deneyleriyle, dogmalar  a yor
ve kendi yolunu çiziyordu. 1956 y -
l nda Che de içlerinde olmak üzere
Fidel Castro ve 87 arkada n n tekrar
Küba’ya dönmeleri ve Sierra Maes-
tra’ya varan küçük bir grubun, k r -
lardan ehirlerin ku at lmas  stratejisi
ile ilk k v lc m  yakmalar , bir anda
bü tün ülkeyi saran bir hareketin ge-
li mesinin ba lang c  olmu tu. 

Gerilla hare ketleri halk  ajite edip
harekete geçirmi , onlara cesaret ver-
mi , kitlesel poli tik mücadelenin
di er biçimlerini geli tirmi tir. Bütün
bunlar da gerilla hareket lerini des-
tekleyip güçlendirmi tir.

1956 Aral k’ nda ba layan hareket,
1958 ba lar nda, yani yakla k bir
y l sonra, Batista’n n on bin ki ilik
kuvvetle sald r s na kar  direnecek
hale gelmi tir. Ve Batista kuvvetlerini
Sierra’lardan çekmek zorunda kal-
m t r. Nitekim k sa bir süre sonra
kurulan “26 Temmuz Hareketi” isimli
cephe, kurulu unun üzerinden bir y l
geçmeden 1 Ocak 1959’da ikti dar
ele geçirmi lerdir.
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Bu özellikleriyle Küba Devrimi,
dogmatizme kar  yeni bir zafer ol-
du u gibi III. Bunal m Dönemi’nin
yeni-sömürge ülkelerinde ML çizginin
kö e ta la r n  yerine koyan bir dev-
rimdir.

Küba Devrimi Bir stisna
De il, En Evrensel Derstir

Küba Devrimi’ne yakla m n en
yayg n biçimi, onun bir “tesadüf’ ol -
du u, normal kurallara uymad d r.
Bunlara “Küba bir istisna m , yoksa
emperyalizme kar  sava n öncüsü
mü” adl  makalesiyle 1961 y l nda
gerekli yan t  Che veriyor: “Biçim
ve görünü ü itibar yla son derece
de i ik ve çe itli olan bu hare ket,
buna ra men, sömürgecili e kar
sava n ve sosyalizme geçi in çevre -
ledi i büyük tarihi olaylar n genel
çizgilerini izlemi tir ve esasen ba ka
türlü olmas na da imkan yoktu.”

Yine Che’nin Askeri Yaz lar ’nda
Küba Devrimi’nin en karakteristik
yö nünü yans tan u sat rlar n  aktar-
makta yarar var:

“Devrimci durumun bütünüyle
olgunla mas n  beklemek art de ildir.
Çünkü yüreklilik, dövü me, evk ve
kararl l k, ço u kez eksik olan nesnel
artlar n yerini tutabilir. Ama asgari

miktarda da olsa nesnel artlar n
varl  gereklidir.”

Ülkemiz Devrimi Kendi 
Yata nda Ak yor

Dünya devrim deneyimlerinin,
devrim önderlerinin strateji ve tak-
tikleri her zaman yolumuzu ayd n-
latmaya devam edecek. Ancak bunlar
önümüze ç kan engeli a mam za yet-
medi inde, hayat  teoriye uydurmak
yerine, mücadelenin ihtiyaçlar n  kar-

lamas , yani devrime yak nla t rmas
ko ulu ile yeni mücadele ve örgüt-
lenme biçimleri üretmek, bu dev-
rimlerden ç kar lacak temel derstir.
Evet, hedef devrim yapmakt r. 

Devrimin herhangi bir kal ba uy-
mas n n zorunlulu u yoktur. Tekrar
edelim, hiçbir devrim bir di erinin
tekrar  de ildir, her devrim kendi
topraklar ndan beslenir, büyür ve

kendi kal b n  yarat r. Ülkemiz dev-
rimi de genel stratejisi do rultusunda
kendi yata nda ak yor ve kendi ka-
l b n  yarat yor. 

21. Yüzy l ayaklanmalar yüzy l
olacak. Yüzy l n henüz ba nda sa-
y l r z ve dünya ekmek adalet öz-
gürlük isteyen halklar n daha büyük
ayaklanmalar na tan k olacakt r. Umut
bizden yana, korkmas  gereken em-
peryalistler ve i birlikçileridir...

Biz iktidara talibiz. Biz devrime
talibiz. 

Devrim uzak de il! Emperyaliz-
min en zay f halkas ndan biz kopar-

taca z zincirleri! 

Gazileri, Taksimleri, halk
ayaklanmalar n  iktidara yöneltece iz.
Dünyay  bir kez de Türkiye’den sar-
saca z! Gücümüz, tarihsel ve siyasal
hakl l m zdad r. 

Türkiye halklar na ba ms z, de-
mokratik, özgür bir ülke arma an
edece iz.

B TT

KAYNAKLAR: Hakl y z Kaza-
naca z 1-2, Hayat n çindeki Teori
1-2, Çözüm Seçme yaz lar, Zafer Yo-
lunda 1-2

Geçen gün toplant m z var-
d . Sonras nda afi  yapt k,
masa açt k. Ben de i im bit-
tikten sonra metroya geçtim .
Konserin pulunu yapa yapa
içeri girdim. Sonra akbil bas p içeri
geçtim. Arkamdan görevli bir bakt ,
sonra gitti pula bakt . Ben o arada
a a  indim, metroya binece im
yere. Güvenlik, a a daki güvenli i
arad . Güvenlik bana do ru geldi.
“Yukar ya ne ast n sen” dedi, ben
de “sanane” dedim. “Ver onlar
bana” dedi. “Hadi ordan” dedim
“sen kimsin” “Amirli e geleceksin
benimle” dedi. Ben de metro gelecek,
ben de metroya binip gidece im,
senin beni burada tutmaya hakk n
yok dedim. Sonras nda metro geldi
ben bindim. 

Arkamdan metroya bindi, “met-
royu yürütmeyece iz in a a ” dedi.
Güvenlikle kavga etmeye ba lad k.
çeride aya a kalkt m ve yüksek

sesle halk n dikkatini oraya çekmeye
çal t m. Benim bu muamelayi gör-
memin tek sebebi Grup Yorum afi i
yapmamd r dedim. AKP'nin afi ini,
bildirisini da tmaya kalksam, burada
bir Allah n kulu, görevlisi g k n  ç -
karmazd . 

Grup Yorum ismini duyan in-
sanlar toplanmaya ba lad . Bu sefer
onlar tepki göstermeye ba lad lar.
“Bu k z ne yapm , h rs zl k m  yap-

m , yüz k zart c  bir ey mi yapm ,
siz bu k z  neden s k t r yorsunuz”
diye ba rmaya ba lad lar güvenli e.
Güvenliktede sürekli polis ça rmaya
çal yor. 10 dakikan n sonunda gü-
venlik toplum bask s na dayanama-
y p inmek zorunda kald  metrodan.
Metro yürümeye ba lad . 2 durak
sonra siviller bindi metroya. Gözalt
yapacaklar n  bana duyurur bir e-
kilde konu maya ba lad lar. Sonra
bana hangi durakta inece imi sor-
dular. Ben de “size ne” dedim, “in-
di imde görürsünüz” dedim. 

Bu sefer halk yan ma dolu tu,
yaln z inme demeye ba lad  herkes.
Bir tan d n varsa ara, gözalt na
alacaklar belli ki dediler. “En fazla
gözalt na al rlar, sizin korkunuzdan
onu da yapamazlar” dedim. Bir
tanesi “sana hiçbir ey yapamazlar
biz var z” dedi.  6 Ekim'deki konseri
anlatt m onlara, davet ettim hepsini.
Sonra inece im dura a geldi imde
hepsi benimle indi. Benimle birlikte
d ar  ç kt lar. Beni binece im ara-
baya kadar bindirip, öyle ayr ld lar
yan mdan. Halk n sahiplenmesini
gösteren çok güzel bir örnek ya a-
d m. Halk resmen gözalt na al nmam
engelledi.

Hayat n 
Ö rettikleri

AKP Te hir Oldukça
Halk m z
Devrimcileri Giderek
Daha Fazla
Sahipleniyor
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Halk dü ma-
n  AKP, Hazi-
ran Ayaklanma-
s na kat lan her-

kesten tek tek intikam almak istiyor.
Sanatç s ndan gazetecisine,  sa l kç -
lara kadar herkesten intikam al yor..

Taksim Gezi direni ine kat lan sa-
natç lar  "uyu turucu operasyonu"
bahanesiyle gözalt na al p, karalayarak,
halk n gözünde küçük dü ürmeyi he-
defledi. Ayaklanmaya kat lan doktor-
lara soru turma açt , kimilerini i ten at-
t rd . Bas ndan elimize geçen rakam-
lara göre 72 gazeteciyi i ten att rd . En
son TRT'de i ten ç kar lan gazeteciler
oldu unu biliyoruz. Gözalt na al n p tu-
tuklanan, yurtlar ndan ve okullar ndan
at lan onlarca ö rencinin yan s ra, ö -
retim görevlileri ve avukatlar da
AKP'nin zulmünden nasiplerini ald -
lar. 

imdi de s ra futbol taraftarlar nda...
Ayaklanma sürecinde, Be ikta , Fe-
nerbahçe, Galatasaray gibi büyük ta-
k mlar n ilerici demokrat taraftar grup-
lar  da destek vermi ti. Bunlar n ba -
n  da Be ikta  Çar  grubu çekiyordu.
Taraftar gruplar n n evlerine bask nlar
olmu , tutuklananlar olmu tu. Buna en
son 22 Eylül'de Be ikta  ve Galatasa-
ray' n kar  kar ya geldi i stanbul
Olimpiyat Stadyumu’ndaki derbi maç
sonras  ya ananlar da eklendi. Maç n
bitimine yak n bir grup taraftar saha-
ya indi. Rastgele sald rmaya ba layan
grubun Be ikta  Çar  taraftar  oldu u
söylendi ve hemen bir karalama kam-
panyas  ba lat ld . Onlarca ki i gözal-
t na al nd . 

Ya anan sald r larda Be ikta  ta-
raftar n n hedef gösterilmesi üzerine
Çar  grubu bir aç klama yay nlad .
Aç klamada; "Bizler için Be ikta ;
sadece bir spor kulübü de il, bunun
çok daha ötesidir. Bize onu emsalsiz k -
lan ey sahip oldu u de erleri ve du-
ru udur. Hayat  futbola de il, futbolu
hayata feda edebilece imizden kim-
senin üphesi olmas n... Akbabalar
ve çakal sürüleri bilsin ki, sevinciniz
kursa n zda kalacak. 

Kaybetti imiz ey 3 puandan öte-

si de ildir. Hocam zdan top
toplay c m za, malzemeci-
mizden sporcumuza, yavru
kartal m zdan en ya l m za,
kulübümüzün hizmetkarla-
r ndan yöneticilerimize ka-
dar hepimiz tek bilek tek yum-
ru uz. Kendi yaralar m z
kendimiz sarar z..." denildi.

Egemenler, futbolu beyin
y kama arac  olarak kullan-
may  hedefleseler de bu he-
deflerine tam olarak ula a-
mad lar. Futbolcular ve taraftarlar n bü-
yük bir k sm  halktan yana tav rlar n
Gezi direni inde göstermi lerdir.
AKP'nin sindiremedi i budur. Bundan
dolay , ç kar lan olaylarda Çar  gru-
bunun ilgisinin olmad , Gezi dire-
ni inde oldu u gibi halka dönük her
sald r da, halk n yan nda olan Çar
grubunun y prat lmaya çal ld  aç k-
t r. Bu tarz sald r  ve gözalt lar n Gezi
direni inden sonra Galatasaray ve Fe-
nerbahçe taraftarlar na yönelik yap l-
d  da biliniyor. 

Derbi maç nda olaylar  ç karan
grubun ismi "1453 Kartallar "d r. Bu
grup, AKP destekli olup, Çar  grubuna
kar  provokasyon amaçl  olu turul-
mu tur. Bu grubun Be ikta  taraftar-
l yla bir ilgisi yoktur. Amaç Çar
grubunu, halk n yan nda olan tarafta-
r  bitirmektir. Ancak ba ar ya ula la-
mad . As l te hir olan, s rt n  AKP ik-
tidar na yaslayan Be ikta ’ n 1453
grubu ve destekçileridir. 

Bu olaylar n sorumlusu AKP hü-
kümeti, polisi ve dev irdi i 1453 gru-
budur. Bilinçli bir ekilde binlerce

insan biletsiz bir ekilde maça sokul-
mu  ve sald r  ortam  yarat lm t r. Yet-
kililerin aç klamalar  her zamanki
gibi; "polisimiz so ukkanl l n  ko-
rumu tur" eklindedir. Polisin ne bu
tür olaylarda, ne de farkl  toplumsal
olaylarda, görevini yerine getirmedi-
i, halka sald rd  ve gözalt na alarak

sindirmeye çal t  bilinen bir ger-
çektir. 

Sonuç olarak, yine suçlular ko-
runmu tur ve Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu, derbi maç ndaki saha olayla-
r  nedeniyle Be ikta 'a 4 maç saha-
s nda seyircisiz oynama cezas  ver-
mi tir. 

AKP hükümeti, bu tür provakatif
sald r larla, halktan yana taraftar n bir-
li ini, beraberli ini bozamayacakt r. 

AKP hükümeti intikam pe indedir.
Elinden geleni ard na koymas n. Böy-
lece tüm halk kesimlerinin dü manl -

n  kazanmay  ba arm t r. Sald r-
d kça halk n intikam n  da büyütmek-
tedir. Kazanan halk n birli i, kaybeden
AKP iktidar  olacakt r. 

Dü man
Halk

AKP

FOSEM, Ekim ay nda ba layacak Foto raf ve Si-
nema Atölyesi'nin bildirilerini da tmaya devam edi-
yor. Okmeydan  Anadolu Kahvesi'nde 27 Eylül günü
yakla k bir saat boyunca 300 bildiri halka ula t r ld .
Atölyenin içeri i hakk nda bilgi verildi. 

FOSEM’in Gezi Park  sürecinde foto raflanan
halk direni ine ili kin foto raf sergisi de, Bahçeli-
evler Özgürlükler Derne i’nde aç ld . 

AKP Ayaklanman n ntikam n
Al yor... S ra Çar 'da...

Sanat n Gücü Halka Ula mas ndad r
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17 günlük
‘Ad m Ad m
Ankara’ yü-
r ü y ü ü n ü
gerçekle ti-
ren Halk n
M ü h e n d i s
M i m a r l a r
ile, halk n da
büyük bir il-
giyle destek-
ledi i eylem-
leri hakk nda
g ö r ü t ü k .

Halk n Mühendis Mimarlar ’yla yap-
t m z röportaj  yay nl yoruz:

Bar  Yüksel - Bilgisayar
Yüksek Mühendisi /
Doktora Ö rencisi
Yürüyü : Yürüyü ünüz kaç
gün sürdü? Yürüyü ü genel
olarak de erlendirir misiniz? 

Bar  Yüksel: 17 A ustos günü
Galatasaray Lisesi önünde bas n aç k-
lamas  yaparak yürüyü e ba lad k.
zmit’te, Düzce’de, Bolu’da bas n

aç klamalar  yapt k. 2 Eylül günü
Çevre ve ehircilik Bakanl  önünde
yapt m z aç klama ile de yürüyü-
ümüzü sonland rd k. Bilfiil yürüdük,

ak amlar  ise çad rda kald k. (Dost-
lar m z n evinde kald m z 3-4 gün
hariç) 

Yürüyü te ba tan sona olan 4 ki i
vard , hafta sonlar  ise di er mühen-
dis-mimar arkada lar m z n kat l -
m yla say m z artt . Yürüyü ümüzün
son haftas nda da TAYAD’dan, Genç-
lik Federasyonu’ndan ve dil Kültür
Merkezi’nden arkada lar m z bizimle
birlikte yürüdüler. CHP stanbul Mil-
letvekili Mahmut Tanal, Mimarlar
Odas  Ankara ube eski Ba kan  Ali
Ulusoy ve yürüyen avukat Bayram
Vural da yar m gün boyunca bizlere

e lik ettiler. 
Yürüyü ümüzü salt kendi meslek

alan m za indirgemek istemedik. AKP
halk n her kesimine sald r yor. Halk n
Mühendis Mimarlar  olarak biz de
yürüyü ümüzün her gününü bir eye
adad k. Kazova i çilerinden Kemal
Avc ’ya, Berkin Elvan’dan halk ayak-
lanmas  ehitlerine, emperyalizme
direnen Suriye halk ndan kentsel dö-
nü üme kar  yoksul hakk n bar nma
hakk na kadar; her gün ba ka bir
ki i, olay veya durum için yürüdük.
Ankara’ya ula t m z gün ise halk n
taleplerinin en somut ekilde top-
land  3 madde için yürüdük: “Ek-
mek, Adalet ve Özgürlük”. 

Ayaklanma ehitleri için yürüdü-
ümüz gün, tepelik bir alanda katle-

dilen canlar m z için 5 adet fidan
diktik ve onlar için anma yapt k.
Yürüyü ümüzü sonland rd m z gün
ise Güvenpark’ta Ethem Sar sülük’ün
vuruldu u yerde anma yapt k, karanfil
b rakt k. Ertesi gün de Ethem’in ai-
lesini ziyaret ettik. 

Yürüyü ümüz boyunca, sohbet
etti imiz halka neden yürüdü ümüzü,
AKP’nin rant politikalar n ,
TMMOB’yi neden tasfiye etmek is-
tedi ini anlatt k. AKP’nin kentsel
dönü üm politikas n n ne anlama
geldi ine dair röportajlar yapt k. n-
ternet üzerinden, Twitter, Facebook,
Blogger gibi sosyal ileti im a lar n
etkin biçimde kulland k. Anl k duygu
ve dü üncelerimizi aktarmak için,
yürüyü ümüzün her gününü insanlara
ula t rmak için, yürüyü  günlükleri
yazd k. Bunlar n bir k sm n  I l Öz-
gentürk Cumhuriyet’te kö esinde ya-
y nlad . 

Polisin sald r s na kar  yatma ey-
lemimize Halk TV, canl  yay nla
ba land . Yürüyü ümüzün ilerleyen
günlerinde yine telefonla ba lanarak
yürüyü ümüzle ilgili röportaj yapt k.

Burjuva bas ndan devrimci bas na
kadar birçok bas n-yay n organ nda
yürüyü ümüz yer ald . 

Genel olarak, sald r  alt nda olan
mesleki demokratik kitle örgütümüz
TMMOB’nin de bir ey yapmad
bir dönemde, AKP’nin sald r lar na
kar  yapt m z bu yürüyü ü, kimi
eksikliklerine ra men olumlu bir ey-
lem olarak görüyorum. 

Yürüyü : Halk n ve
meslekta lar n z n tepkisi
nas ld ? 

Bar  Yüksel: Halk n tepkisi
çok olumluydu. AKP’nin halk n her
kesimine sald rd  böyle bir dönem-
de, hakl  gerekçelerle yapt m z bu
yürüyü ü herkese anlatma me rulu-

unu hayata geçirmeye çal t k. An-
latt m z hemen hemen herkesten
olumlu tepkiler ald k (Muhafazakar,
AKP’ye oy vermi  olan halk m z
dahil). Bizi evlerinde misafir etmek
isteyenler oldu. Yeri geldi bizimle
foto raf çektirdiler, yeri geldi yiyecek
bir eyler smarlad lar, yeri geldi ec-
zaneden ald m z ilaçlar  ödediler.
Meslekta m z olan, olmayan, yurt
içinden, yurt d ndan, telefon ve in-
ternet üzerinden yürüyü ümüze çok
say da destek ald k. Halk m z n bu
deste i bizi çok mutlu etti, motivas-
yonumuzu oldukça artt rd . 

Yürüyü : TMMOB’nin
eyleminizle ilgili son
de erlendirmesi ne oldu?
Halk n Mühendis
Mimarlar na destek verme
karar  ald lar m ?
TMMOB’nin tavr n  nas l
de erlendiriyorsunuz? 

Bar  Yüksel: TMMOB ve
TMMOB’ye ba l  odalar, yürüyü-

Röportaj

Halk çin Mühendislik, ktidara
Kar  Mücadele Demektir

Bizi Depremlerde Öldüren, Kentsel Dönü ümle ehir D na Süren, Mesleki Haklar m z
Gasp Eden AKP’ye Kar  Mücadele Etmeden Mühendis Mimarl k Yap lamaz -2-

Bar  Yüksel
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ümüzün duyurusunu yapt m z an-
dan itibaren bu yürüyü le ilgili hiçbir
ey söylemediler, yapmad lar.

AKP’nin TMMOB’ye sald r -
lar na kar  sanki böyle bir ey-
lem yap lm yormu  gibi dav-
rand lar, adeta üç maymunu oy-
nad lar. Yürüyü ümüzün 10.
gününde, Ankara’ya ula mam za
bir haftadan daha k sa süre kala
stanbul KK’n n toplant s nda

yürüyü ümüzün “desteklenip
desteklenmemesinin de erlen-
dirilmesi” karar  al nm . Yü-
rüyü ümüz bitmek üzereyken,
tamamen göstermelik bir ekil-
de, hiçbir anlam  olmayan böyle bir
karar n al nmas , kendilerini gülünç
duruma dü ürdü. O günkü günlü ü-
müzde öyle yazm t k: “De erlen-
dirmelerinin sonucunda ne ç kar bil-
miyoruz; ama san yoruz ki onlar de-

erlendirinceye kadar biz yürüyü ü-
müzü çoktan tamamlam  oluruz” 

Aç kças  TMMOB’nin icazetçi,
reformist yönetim anlay n n yürü-
yü ümüze destek vermeyece ini tah-
min ediyorduk. TMMOB yönetimi,
yasan n TBMM’den geçti i andan
itibaren, oligar iye “Aman n’olur bu
yasay  geri çekin” tarz nda aç k mek-
tuplar yay nlamaktan, “Ama Çevre
ve ehircilik Bakan  bize söz ver-
mi ti” demekten, “hukuki süreçlerin
takipçisi” olmaktan ba ka bir eyi
ne yaz k ki yapm yor. Yapmad
gibi, TMMOB’nin tasfiyesine kar
eylemlilik içinde olanlara destek de
vermiyor. Böyle bir yönetim anlay ,
Haziran’da ba layan, Eylül ba ndan
itibaren de yeniden alevlenen halk
ayaklanmas nda TMMOB’nin pra-
tikte önemli bir mevzi olmas n n
önünü t karken, ayn  zamanda
TMMOB’nin devrimci-demokrat ta-
ban n n hareketlili ini k s tl yor. 

Yürüyü : Torba yasaya kar
çal malar n z devam edecek
mi? Program n z nedir?

Bar  Yüksel: Halk n Mühendis
Mimarlar  olarak, tek gündemimizin
torba yasa olmad n  söyleyebiliriz.
“Halk için mühendislik” iddias n
ta yorsak, bir yandan iktidar n ha-

yat n her alan ndaki azg n sald r lar na
kar , di er yandan da halk n sorun-
lar na dair politikalar üretmeli, bunlar

hayata geçir-
meliyiz. le-
riye dönük
eylemlerimi-
zi, program -
m z  bunlar
temel alarak
olu turuyo-
ruz. 

Cem
Dursun -
Mimar 

Yürüyü : Yürüyü ü genel
olarak de erlendirir misiniz? 

Cem Dursun: stanbul’dan po-
lisin engellemesi sonucu 1 gün geç
de olsa 17 A ustos Cumartesi günü
ba lad m z 17 gün süren yürüyü-
ümüzü, 2 Eylül Pazartesi günü Çevre

ve ehircilik Bakanl ’nda yapt -
m z bas n aç klamas  ile sonland rd k. 

Öncelikle Halk n Mühendis Mi-
marlar  olarak yapt m z bu yürüyü-
ün Türkiye’de mühendislik mimarl k

alan nda yap lan ilk yürüyü  olmas
büyük önem ta maktad r. Çünkü bu-
gün AKP fa izmi halk n bütün ke-
simlerine azg nca sald rmaya devam
etmekte ve mühendis mimarlar da
hem halk olarak bu sald r lardan pay n
almakta, hem de kendi alan ndan
do ru bask  ve zor ile halk dü man
projeler üretmeye zorlanmakta. Do-
lay s yla bu eylemimiz emperyalizmin
ve i birlikçi AKP hükümetinin bu
dü manca politikalar na kar  müca-
delede mühendis mimarlar n emek
ve özveride en ön saflarda yer almas
gereklili inin pratikte bir kar l yd . 

Bununla beraber yapt m z bu
yürüyü te her gün bir sorunu mesleki
alan m z  do rudan etkilesin veya
etkilemesin gündemimize alarak bir
yandan mühendis mimarlar n da hal-
k n bir parças  olduklar n n ve so-
runlar n n da halk n sorunlar ndan
ba ms z olmad  gerçe ini ortaya
koymak önemliydi. 

Yürüyü ümüz teknik aç dan da
bizlere bir çok ey ö retmesi aç s n-

dan faydal yd . En önemlisi günlük
ya ant m zda olamad m z kadar di-
siplinli ve düzenli bir 17 gün geçirdik. 

Yürüyü : Halk n ve
meslekta lar n z n tepkisi
nas ld ? 

Cem Dursun: Yürüyü ümüz
boyunca halk n her kesiminden, her
dü ünceden ve her meslekten insan-
larla konu ma ve tart ma f rsat  bul-
duk. Ve hiç ayr m yapmadan 15 ya-

nda ki çocuktan lise ö rencisine,
a ç s ndan mühendisine, imam ndan
t r oförüne, kendini AKP’li, CHP’li,
MHP’li vb. tan mlayan her dü ün-
ceden insana neden yürüdü ümüzü
anlatt k, tart t k. nsanlar ortaya ko-
nan eme i ve dahas  bu eme in mü-
hendis mimarlar olarak bizler tara-
f ndan sarf edildi inden dolay  büyük
bir ilgiyle dinlediler ve birçok ki i
sayg  duydu unu söyledi. Sadece
dinlendi imiz zamanlarda de il, yü-
rüyü ümüz esnas nda da bir çok oför
kornalar yla zafer i aretleriyle eyle-
mimizi desteklediler. Meslekta lar -
m z n tepkisi de halk n tepkisinden
farkl  de ildi. TMMOB’yi, son dö-
nemde ç kan tasfiye ve rant yasalar n
alanlardan do ru daha iyi bildikleri
için, eylemimizi kafalar nda daha ra-
hat oturtabiliyorlard . 

Yürüyü : TMMOB’nin
eyleminizle ilgili son
de erlendirmesi ne oldu?
Halk n Mühendis
Mimarlar na destek verme
karar  ald lar m ?
TMMOB’nin tavr n  nas l
de erlendiriyorsunuz? 

Cem Dursun: TMMOB Yöne-
timinin eylemimiz ile ilgili son de-
erlendirmesi, eylemimizin 10. gün-

lerinde eylemimizi destekleyip, des-
teklemeyeceklerini tart ma karar
ald klar yd . Ve bugüne kadar yap lan
bu eylemi görmemezlikten geldiler.
Bunu da biz Halk n Mühendis Mi-
marlar n n TMMOB’ye haber ver-
meden TMMOB ile ilgili eylem yap-
t m z  söyleyerek aç klad lar. Hal-
buki bizler Halk n Mühendis Mi-
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marlar  olarak eylemimize ba lama-
dan bir hafta önce stanbul ve Anka-
ra’da tüm odalar  gezdik, eylem pla-
n m z  anlatt k, afi lerimizi b rakt k
ve destek vermelerini istedik. Tüm
bunlara ra men zmit, Düzce ve Bolu
illerinde yapt m z bas n aç klama-
lar na hiçbir TMMOB Yöneticisi ka-
t lmam  ve üyelerine ça r da bu-
lunmam t r. Bugün yürüyü  eyle-
mimizi bitirmemizin üzerinden bir
haftay  a k n bir süre geçmesine ra -
men, TMMOB Yönetimi yürüyü ü-
müz hakk nda hala hiç bir aç klama
yapmam t r. 

Bugün üyesinden kopuk, kendi
tarihinde verdi i mücadeleye yabanc ,
b rakal m üyelerinin ve halk n ç -
karlar n  savunmay  kendi örgütlü-
lü üne yap lan sald r lara kar  bile

etkin bir mücadele ortaya koyamayan
bir TMMOB yarat lm t r. Ve
TMMOB’yi bu hale getiren de re-
formist, uzla mac  ve ç karc  yönetim
anlay d r. Bugün TMMOB üye sa-
y s n n %10’unu dahi kendi eylem-
liliklerine katamamakta, çal anlar n
eylemlere götürememektedir.
TMMOB’nin varl n  sürdürebil-
mesinin tek ko ulu lafta de il, pratikte
mücadele etmektir. 

Yürüyü : Torba yasaya kar
çal malar n z devam edecek
mi? Program n z nedir? 

Cem Dursun: Torba Yasa’ya
kar  mücadelemiz sadece yapt m z
bir yürüyü  eylemi olarak de erlen-
dirilmemelidir. Bizler 2008’den beri

DDK Raporlar  ile ba layan ve Kanun
Hükmünde Kararnameler’le devam
eden bu süreç boyunca sürekli kam-
panyalar düzenledik. Bu kampanyalar
e li inde masalar açt k, imzalar top-
lad k, stanbul ve Ankara’da açl k
grevleri yapt k. Kat ld m z tüm
TMMOB ortamlar nda bu konuyu
gündeme getirdik. Bugün bu yürü-
yü ümüzde mücadelemizin ne ba -
lang c  ne de sonu olarak dü ünül-
memeli, bir parças  olarak dü ünülmeli. 

Bundan sonraki süreçte de Torba
Yasaya kar  mücadelemiz bu konuyu
TMMOB ortamlar nda tabana yay-
mak ve bu sorunu gündemde tutmak
olacakt r. 

Bitti

Nerede bir zorbal k varsa, orada
dikileceksin zalimin kar s na. Öküze
benzemek isteyen kurba a gibi i-
inse de kar nda, sen ald rma. Al-

d rma kravat takm  coplara. ndir
yumru unu "korkunç" olmaya çal an
fa izmin surats zl n n ortas na...

Hey Dev-Genç’li!
Nerede bir haks zl k varsa, orada

dikileceksin zalimin kar s na. Öy-
lesine dikilmek de yetmez, yakas na
yap acaks n. öyle iki elinle... So-
racaks n hesab n  haks zl n. Sora-
caks n, bunca haks zl k neden? Ve
cevaps zl klar n n ortas na dökeceksin
h nc n n ate ini...

Hey Dev-Genç’li!
Nerede bir adaletsizlik varsa, üs-

tüne al nacaks n önce ve geçeceksin
önüne. Hakl  bir ki i, adaletsizli in
bütün ordular ndan daha güçlüdür.

te bunu hiç unutmayacaks n. Za-
limin adaletsizli i varsa, halk n da
adaleti vard r deyip, davranacak-
s n...

Hey Dev-Genç’li!
Nerede bir sömürü varsa, "yok

öyle ya ma" deyip geçeceksin tam
cepheden kar s na. Sömürünün her
türden çark , di lisi senin dik duru-
una çarpt kça k r lacak. Çarp ma

amans zla t kça, sen daha bir sa -
lamla acaks n. Ve ku and n ideo-
lojik sa laml k ile düzeni alt üst
edeceksin. Y k lana dek...

Hey Dev-Genç’li!
Nerede bir alçakl k varsa, gözünü

karart p dalacaks n mazlumdan yana
kavgaya. tip kakt lar m , geri ad m
atmayacaks n, alttan almayacaks n,
dilini yutmayacaks n. Fa izmin bütün
alçakl klar n n üzerine, zulme kar
direnme hakk n  ku anarak yürüye-
ceksin...

Hey Dev-Genç’li!
Nerede bir yalan varsa, gerçe in

yok edilemezli iyle ç kacaks n ya-
landan medet uman zalimlerin kar-

s na. Onlar yalan olacak, sen gerçe i
meydana ç kartt kça. Kimi zaman
tükürüp saç p höykürerek, kimi za-
man salya sümük a la arak dizdikleri
yalanlar , gerçe in f rt nas n  ç kart p
savurup atacaks n...

Ve bugünün dünyas nda, madem-
ki, emperyalizmin ve i birlikçilerinin
zulmü, sömürüsü, yozlu u her yan-
da... Sen "Mahir, Hüseyin, Ula "
olup "Kurtulu a Kadar Sava "
olacaks n...

Hey Dev-Genç’li!
"Nerede olursan ol,

çerde, d arda, derste, s rada,

Yürü üstüne üstüne,

Tükür yüzüne cellad n,

F rsatç n n, fesatç n n, hay n n...

Dayan kitap ile

Dayan i  ile

T rnak ile di  ile

Umut ile sevda ile, dü  ile

Dayan, rüsva etme beni..." 

(Ahmet Arif)

Kand ra F Tip Hapishanesi

Ümit lter

Hey Dev-Genç’li!
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AKP kendi cephesinden üzerine dü eni ya-
p yor. Yani tekellerin önünü düzlüyor. Tekellerin kar n n
artmas  için i çilerin haklar n  k s yor. Çal ma süreleri-
ni uzat yor, i çilerin kazan lm  haklar n  gasp ediyor, i -
çilerin maa lar n  dü ürüyor. çilerin i  güvenliklerini or-
tadan kald r yor. Ve AKP’nin bu politikalar n  sendikalar
seyrediyor. Seyrediyorlar çünkü seyretmekten ba ka bir
ey yapmaya mecalleri yok. Zaten büyük bir k sm n n da

seyretme niyetleri bile yok. Onlara sar  sendikac  deniyor.
Ama imdi görüyoruz ki sar  sendikac l ktan da öteye ge-
çip ad nda “Devrimci” s fat  bulunan sendika ve konfe-
derasyonlara s çram !

Sendikalar o kadar mücadeleden uzaklar ki, AKP’nin
aç k aç k ve i çilerin yüzüne bakarak söyledi i yalanla-
r  bile te hir edemiyorlar. 

AKP’nin sald r  politikas  en ince ayr nt s na kadar be-
lirlenmi tir. Esas amaç i çilerin küçükde olsa var olan hak-
lar n  ortadan kald rarak i çileri ücretsiz köleler haline ge-
tirmek. Esas olarak Avrupa emperyalistlerinin çal ma ko-
ullar n  Türkiye’de yaratmakt r. 

Ta eron sistemini i çilerin hiçbir hakk n n olmad  hale
getirmek, 

Bölgesel asgari ücret uygulamak,

Çal ma sürelerinin k s tlanmas n  kald rmak ve böy-
lece günlük 15 -16 saatlik mesai sa lamak, 

 güvenli i önlemlerini kald rmak, 

K dem ve ihbar tazminatlar n  kald rmak, 

çilerin emeklilik haklar n  gasp etmek, sosyal sigortay
yok etmek. 

Esnek çal ma denilerek i çileri süresi belirsiz çal -
ma saatlerine mahkum etmek...

Örne in esnek çal ma denilerek i çiyi günde 3 saat ça-
l t r p, 3 saatlik ücret verip k dem tazminat  hakk ndan ya-
rarlanmas n  önlemek. Ya da ad na özel istihdam bürolar  de-
nilen kölelik bürolar  arac l yla i çileri patronlara satmak. 

u an bu plan n pratik ad mlar  at l yor. AKP kontro-
lü alt ndaki bas n  da kullanarak büyük bir yalan bom-
bard man yla sald r yor. Çok yak n bir tarihte K dem taz-
minat  ve ta eron i çileriyle ilgili bombard man  ya ad k. 

Denildi ki; ta eron i çilerinin k dem tazminat  hakk
yok, yeni  Kanunu kabul edildi inde ve k dem tazmi-
nat na ili kin hükümlerde istedi imiz düzenlemeler ya-
p ld nda ta eron i çileri de k dem tazminat na hak ka-
zanacak. 

Bu haberler gazetelerde TA ERONA KIDEM TAZ-
M NATI MÜJDES  olarak verildi. San rs n z ki ta eron
i çilerinin gerçekten de hiçbir haklar  yok ve AKP ta e-
ron i çilerini kurtaracak. Oysa gerçek böyle de il. Bu

AKP’nin propaganda yalan d r. Koca koca sendikalar kal-
k p da AKP’ye “sen nas l yalan söylersin” diyemediler. 

Oysa bugün  Kanunu ile i çilere tan nan k dem taz-
minat , ihbar tazminat , fazla mesai ücreti, ücretli izin hak-
lar n n tamam , resmi tatiller, bayram tatil ücretleri bütün
i çiler için geçerlidir. Ta eron i çilerinin bu haklardan ya-
rarlanamamas  tamamen devletin, ta eron irketlerin i -
çilerin haklar n  gasp etmesine göz yummas ndan kay-
nakl d r. 

As l AKP taraf ndan getirilmek istenen yasal düzen-
lemeler yap ld nda hem kadrolu i çiler, hem ta eron i -
çileri tüm haklar n  kaybedecekler. Bu tür haklar aç s n-
dan kanun kar s nda ve mahkemeler önünde kadrolu ve
ta eron i çileri aras ndan hiçbir fark yoktur. Hatta yine u
an mevcut  Kanunu’na göre baz  ta eron i çilerinin as-
l nda kadrolu olma haklar  vard r. 

Yani baz  ta eron i çileri asl nda kadrolu i çilerdir. u
an yürürlükte olan  Kanunu’nun kinci Maddesi’ne göre
“… üst i  veren as l i lerini ta erona devredemez…”
Yani i lerini alt i  veren denilen ta erona verecek olan üst
i  veren as l görev alan na giren i lerini kesinlikle ta e-
rona devredemez. As l i lerini kadrolu i çileriyle yapmak
zorundad r. 

Örne in belediyeler aç s ndan temizlik ASIL -
LERDEND R. Yani temizlik hizmetleri belediyelerin as l
i lerindendir ve bu nedenle belediyeler temizlik i leri-
ni ta eron firmalar na devredemezler. Oysa bugün te-
mizlik i lerini ta erona devretmemi  belediye yoktur. Peki;
bunu sendikalar bilmez mi? Sendikalar n hukuk servisleri
yok mu? Sendikalar n avukatlar  yok mu? Elbette var. -
Gerçi u an Genel –  Sendikas ’n n en az ndan stanbul’da
avukat  yok. Çünkü Genel –  stanbul’daki avukat  Tay-
lan Tanay’  AKP operasyonuyla tutuklanmas ndan dola-
y  i ten att . – Ve sendikalar n avukatlar  hem u anki ya-
sal düzenlemeyi ve yasa maddelerini hem de bu yasa mad-
delerine dayanarak verilen mahkeme kararlar n  iyi bilirler. 

Devrimci çi
Hareketi

AKP’nin Ta erona
K dem Tazminat  Hakk

Yalan  ve Sendikalar n Tavr
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Bilirler ama seslerini ç kartmazlar. Çünkü ç karacak ses-
leri yoktur. Onlar n sesleri ancak i çilere, devrimcilere ç -
kar. Onlar kafa – kol ili kileri kurduklar  patronlarla bir-
likte sendikalar  yönetmeyi tercih ederler. 

Onlar için hak arama eylemlerinde polis sald r s na u -
ramalar n n nedeni i çilerin marjinalli idir.

Onlar i çilerini kanser yapacak gaz bombalar ndan ko-
rumak için canla ba la eylem k r c l  yaparlar. 

Onlar sendikalardan ald klar  binlerce lira maa  ve pat-
ronlardan ald klar  ek harcamalarla nereye yat r m yapa-
caklar n n derdindedirler. 

Kendileri ayda 6.000 TL maa  al rken yöneticisi ol-
duklar  sendikaya üye i çilerin asgari ücret almas yla zer-
re kadar ilgilenmezler. 

Toplu sözle me görü melerinde i çilerin maa lar n  as-
gari ücrete ç kartmay  ba ar  sayarlar. Dolay s yla da
böyle sendikac lar n i çilerin haklar  kayg s  olamaz.
AKP’nin halka söyledi i yalanlar  te hir etme, gerçekle-
ri aç klama kayg lar  olamaz. 

Nitekim AKP yalanlar na kar  yasa maddelerini
ve bu maddelere dayan larak verilen mahkeme ka-
rarlar n  bile aç klayam yorlar. 

Örne in yukar da bahsetti imiz ta eron i çi ya da kad-
rolu i çi olma konusu; bu konuda verilmi  onlarca mah-
keme ve Yarg tay karar  vard r. Kararlar n tümünde de üst
i  verenin yani i i ta erona veren kurumun as l i lerini ta-
erona veremeyece i yazar. Dolay s yla üst i  verenin as l

i lerini yapanlar yasa gere i art k kadrolu i çileridir. Bun-
dan sonras  i çilerin de il as l i lerini ta erona veren ku-
rumlar n sorunudur. 

Örne in belediyelerin temizlik i lerinde-
ki ta eron firmalarda çal an i çilerin tamam
asl nda kadrolu olmak zorundad r. Bu ta eron
i çileri kadrolu i çilerle ayn  ko ullarda, ayn
maa la, ayn  mesai saatlerinde çal t r lmak zo-
rundad r. K dem ve ihbar tazminatlar ndan
kadrolu i çiler gibi yararlan rlar. 

Ama pratikte bu yap lmaz. Sendikalar i -
çilerini bu kararlar ve yasa maddeleriyle ilgili
bilgilendirmezler. Hatta sendikalar i çilerini
yasal haklar yla ilgili de bilgilendirmezler. 

Devrimci çi Hareketi Hukuk Komisyo-
nu çal malar nda bu durumu tespit etmi tir.

çilere sendikalar  taraf ndan haklar yla ilgili
hiçbir bilgi verilmemi , i çiler e itim çal -
mas ndan geçirilmemi tir. B rak n i çilere
s n f bilincinin kazand r lmas n , mevzuatta-
ki yasal haklar yla ilgili e itim çal mas
dahi yap lmam t r. 

Örne in hiçbir sendika i çilerini i  yerle-
rinde amirleri taraf ndan azarlanamayacakla-
r , hakaret göremeyecekleri, küçümsenme-
yecekleri konusunda e itmemi tir. Bu yüzden
de i  yerlerinde i çilere hakaretler edilir, kü-

fürler edilir, azarlan rlar. Kendilerine köle gibi davran -
l r.  verenin i çilere yönelik bu tavr  sendikalar taraf n-
dan desteklenir. Çünkü sendika yöneticisi de i çilerin bi-
linçlenmesini istemez. Onlar da bilirler ki bilinçli i çi ken-
dileri için de tehlikelidir. çiler bilinçlenirse, gözleri aç -
l rsa nas l olur da bu kadar maa  al p hiçbir ey yapma-
dan sendika yöneticili i yapabilirler? Nas l olur da bele-
diye ba kanlar yla pazarl klarla 10.000 i çiyi satabilirler?

çilerin cahilli ini asl nda en çok sendikac lar istiyor de-
mek mümkündür.

AKP’nin program  kapsaml d r. Sald r n n boyutu ve
gasp edilecek haklar n temel haklar, özgürlükler ve gü-
venceler oldu u dü ünüldü ünde sald r n n boyutu anla-

labilir. Bu kadar kapsaml  ve büyük bir sald r  kar s nda
i çilerin yasal ve me ru örgütlenmesi olan sendikalar n yap-
t  hiçbir ey yoktur. Oysa yasa taslaklar  meclistedir. Bu
yasalar n Ekim ay nda yasala aca  söylenmektedir. Yani
en fazla 1 ay sonra. Ama sendikalar bekliyor. Neyi bek-
liyorlar anlam yoruz. Anla l yor ki en fazla birkaç bas n
aç klamas  yapacaklar, polisin izin verdi i kadar yürüyüp
polisin izin verdi i kadar slogan atacaklar. Yani AKP’nin
ç kartaca  yasalar  protesto etmek için yine AKP’nin izin
verdi i kadar eylem yapacaklar. 

Aç k ki i çiler sendikalardan bir ey beklememelidir.
Elbette sendikalar n i çilerin örgütlü olmas  nedeniyle, sen-
dika yöneticilerinden mücadele program  beklemek hak-
lar d r. Ancak böylesine kapsaml  bir sald r y  sendika yö-
neticilerinin asla ç kartmayacaklar  mücadele programlar na
ba lamak do ru olmaz. çiler meclis, komite tarz nda me -
ru örgütlenmeleriyle mücadele programlar  ç kartmal d r.

çilerin haklar n  korumalar n n tek yolu me ru mücadele
yoludur. Art k i çilerin haklar , gelecekleri ellerindedir.

Dev-Genç’liler, 28 Eylül
günü Bal kesir’de piknik dü-
zenledi. Sabah erken saatlerde
bulu an Dev-Genç’liler, co -
kuyla pikni in yap laca  De-
irmenbo az  alan na do ru ha-

rekete geçti. Piknik alan na va-
r ld nda kolektif bir biçimde
yiyecekler ve alan haz rland .
Sabah kahvalt s n n ard ndan
piknik, co kuyla oynanan oyun-
larla devam etti.

27 ki inin kat ld  piknikte
Ümit lter'in Ferhat ile Volta ve
Karanfil Halay  adl  iir kitapla-
r  da t ld . Ö le yeme inin ar-
d ndan 12 Ekim’de yap lacak
olan Dev-Genç enli i’nden bah-
sedildi. enli in neden Hasan

Selim Gönen'e adand  anlat ld
ve “Kadife Tenli Zamanlar” adl
iir Hasan Selimler için okundu.

Fa izmin bask lar na kar  Har-
biye’yi h nca h nç doldurma sözü
verildikten sonra piknik ba lad -

 gibi co kuyla sona erdi.

Dev-Genç, 44. Ya nda Hasan Selimlerle Büyüyor
Yeni Hasan Selimler Geliyor!
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TBMM'nin yeni yasama döneminin ba lad  gün olan
1 Ekim’de Dev-Genç'liler, Ankara'da, hapishanelerde
bulunan tutsak ö renciler için Meclis'in Dikmen kap s
önünde pankart açt lar. 

“2776 Tutsak Ö renci Serbest B rak ls n - Gençlik Fe-
derasyonu” yaz l  pankart açan Dev-Genç'lilere Çevik Kuv-
vet ve Meclis’in koruma ekipleri hemen sald rd . 3 Dev-
Genç'li “Ya as n Dev-Genç, Ya as n Dev-Genç'liler!”, “Tut-
sak Ö renciler Serbest B rak ls n!”, “Ö renciyiz Hakl -
y z Kazanaca z!” sloganlar n  att lar.

3 Dev-Genç'li yerlerde sürüklenerek, i kenceyle göz-
alt na al nd . Meclis giri indeki kulübeye götürülen Tu -
çe Nur Özbay, Aziz Arslan ve Aykut Gündo du isimli Dev-
Genç'liler slogan atmaya devam ettiler. 

Gözalt na al nanlar n ekip araçlar na bindirilmesini bek-
leyen Yürüyü  muhabirine de sald rd lar. Daha sonra ekip
araçlar na bindirilen Dev-Genç'liler Çankaya Karakolu'na
götürüldüler.

Emperyalizme ve Fa izme Kar
Mücadeleyi 44 Y ld r Kesintisiz
Sürdüren Dev-Genç’imize an Olsun

Dev-Genç’in 44. kurulu  y ldönümünü kutlamak için
12 Ekim’de stanbul’da Harbiye Aç k Hava’da gerçekle-
ecek olan konser öncesinde Dev-Genç’liler çal malar -

n  sürdürüyor.
stanbul Küçükarmutlu Mahallesi’nde, 29 Eylül günü

Köyiçi ve cemevi bölgesinde 150 adet afi  yap t r ld . Ak-
am saatlerinde ise evlere bildiriler da t ld . Yap lan soh-

betlerde kutlaman n tüm stanbul’da duyurulaca  konu-
uldu. 

Bursa’n n Y ld r m lçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde
ise 28 Eylül Cumartesi gecesi bir üst geçide Dev-Genç’li-
ler taraf ndan üzerinde “Dev-Genç’in 44. Y l n  Selaml -
yor Umudu Büyütüyoruz Dev-Genç” yaz l  pankart as l-
d . 

Tekirda ’da 1 Ekim günü Tekirda  Gençlik Komite-
si taraf ndan, De irmenalt  mevkiinde yakla k 500 bil-
diri da t ld . 

zmir Ege Üniversitesi'nde Dev-Genç'liler, 40 afi  as-
t lar ve masa açt lar.

Antakya M.Kemal Üniversitesi'nde 2 Ekim günü yo-
un sa anak ya a ra men Dev-Genç’liler 50 adet afi i

ö rencilerin yo un olarak geçti i yol üzerine ve cam me-
kanlara yap t rd lar.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy kampüsünde 1 Ekim günü
Dev-Genç'liler taraf ndan masa aç ld . Grup Yorum ark -
lar n n da çal nd  masaya ö rencilerin ilgisi yo undu.

Masaya gelen ö renciler “Sabah sabah Yorum türkü-
leriyle dersten ç kmak o kadar güzel ki, ne iyi etmi siniz
ark lar  çalarak” deyip 12 Ekim Dev-Genç enli i hak-

k nda bilgi ald . 5 saat aç k kalan masada Yürüyü  ve Ta-
v r dergileri ö rencilere ula t r ld . 

Okullarda Toplanan Hukuksuz Paralara
Son Verilsin 

Liseli Dev-Genç, 30 Eylül’de yapt  aç klama ile
okullar her aç ld nda “spor, k rtasiye, aidat, okula
yard m” ad  alt nda okul idareleri taraf ndan kendi cep-
lerini doldurmak için istedikleri paralar  ödememe
ça r s nda bulundu.

“Bu paralar n hiçbir yasal temeli yoktur!” diyen Li-
seli Dev-Genç, “Okullar m zda bu paralar n ödenmesi-
ne engel olal m! Biz halk çocuklar y z. Kimsenin bizim
üzerimizden ceplerini doldurmas na izin vermeyelim!
S n f, s n f dola arak, bahçede, koridorlarda, otobüs
duraklar nda, ö rencinin oldu u her yerde herkese
ula al m! Arkada lar m zdan ba layarak örgütlenmeliy-
iz, sonra arkada lar m zla beraber örgütlemeliyiz.
Örgütlenelim ve kazanal m!” dedi.

Diren Berkin Liseliler Seninle
Liseli Dev-Genç’liler, 27 ve 30 Eylül günleri stanbul

Gazi Mahallesi’ndeki air Abay Konanbay Lisesi ö -
rencilerini 1 Ekim’de Berkin Elvan için yap lacak olan otur-
ma eylemine davet etti.

Liseli Dev-Genç’liler taraf ndan okulda Berkin için 4
tane yaz lama,15 tane afi  ve ozalit; 10 bin tane ku lama
yap ld . 2 bin bildiri da t ld . Berkin’in silüetleri okulun
duvarlar na okul ö rencileri taraf ndan nak edildi. S n f-
larda, bahçede, kantinde ö rencilere ajitasyonlarla Ber-
kin’in durumu anlat ld  ve Berkin’i liseliler olarak sa-
hiplenmek için eyleme ça r lar yap ld . 

Liseli Dev-Genç’lilerin ça r s na duyars z kalmayan
ö renciler alk larla, sl klarla destek verdiler ve oturma
eylemine kat lacaklar n  söylediler. Okul müdürü Berkin’i
sahiplenmeye olan tahammülsüzlü ünü Berkin için yap lan
yaz lamalar  silerek acizli ini gösterdi. Ancak Liseli
Dev-Genç’liler yeniden yaz lama yaparak Berkin’i sa-
hiplenmekten vazgeçmeyeceklerini gösterdiler. Liseli
Dev-Genç’lilerin bu direni i di er ö renciler taraf ndan
sahiplenildi.

Ülkemizde Gençlik

2776 Tutsak Ö renci Serbest B rak ls n!
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Diren Berkin, Bu Hesap
Kalmayacak Mah ere!

Adalete susam  bir halk , adale-
tinden asla döndüremezsiniz. Berkin
Elvan yüzüncü günlerini geride b -
rakarak direnmeye ve ö retmeye de-
vam ediyor. Art k Berkin Elvan ada-
letin bir simgesi oldu. Berkin hasta-
nede uyurken, halk da Berkin için ada-
let istiyor. Cepheliler Berkin’in kini
ile zulmün karargahlar n  döverek
hesap soruyor.

Hiçbir zaman halka yap lan zul-
mün asla adaletsiz kalmayaca n
hayk ran Halk Cepheliler, 27 Eylül

günü, Ça layan’da bulunan stanbul
Adliyesi’nde, Berkin’in katilinin ce-
zaland r lmas  için savc l a dilekçe
verdi. Adliye önünde aç klama yapan
Halk Cepheliler, “Berkin Elvan 3
ay  a k n süredir komada. Berkin’i vu-
ran polislerin ise kim oldu u hala bi-
linmiyor. Söz konusu devrimciler
olunca dakika dakika, sokak sokak ka-
mera kay tlar  toplan r. Delil bile sa-
y lmayacak nedenlerden tutuklan r.”
dedi.

Halk Cephelilerin öfkeyle att ,
“Adalet stiyoruz, kence Yapmak

erefsizliktir” sloganlar n n ard n-
dan son olarak aç klamada “Halk m z,

i kenceciler kar s nda sesiz kalma-
y n. Gezi eylemleri s ras nda ehit dü-
en 6 ki inin ve Berkin Elvan’ n

gözleri üzerimizde.” denildi. 
Aç klaman n ard ndan savc l a

Berkin’in katili hakk nda soru turma
açmas  için dilekçe verilmek üzere
Adliye’ye girildi.

Ayr ca Yürüyü  muhabiri çekim
yapt  s rada, polis amirlerinden bi-
rinin “Çekim yapma yoksa konu -
mam, makinay  kafanda k rar m!”
diye ba rmas  üzerine, Yürüyü  mu-
habiri de, “Burada yasa d  bir ey mi
oluyor, neden çekmeyeyim?” dedi.
Daha sonra polis kitleden uzakla t . 

stanbul
kitelli’de Halk Cepheliler, 26 Eylül günü Atatürk Mahallesi ve çevre-

sinde toplu Yürüyü  da m  yapt . Pazarlara, evlere ve dükkanlara girilen
da t m s ras nda 80 dergi halka ula t r ld  ve çal maya 12 ki i kat ld .

Bak rköy’de Halk Cepheliler 22 Eylül Pazar günü Bak rköy Meyda-
n ’nda toplu dergi da t m  yapt . Yap lan çal mada 40 dergi halka ula -
t r ld .

Adana
27 Eylül günü Akkap  Mahallesi’nde Yürüyü  dergisi sat  yap ld .

35 Yürüyü  dergisinin halka ula t r ld  sat ta mahalle halk yla sohbetler
yap larak Berkin Elvan için yap lan eylemler ve AKP’nin Suriye politi-
kas ndan ikayetçi olan halk n sorunlar  dinlendi. Arap halk m z n yo-
unluklu olarak bulundu u Akkap  Mahallesi halk ayaklanmas  sürecinde

ve hala arada devam eden eylemleriyle tan n yor.
29 Eylül’de de Yamaçl  Mahallesi’nde Yürüyü  da t m  yap ld . 16

dergi halk m za ula t r ld .

Hatay
Antakya’da Liseli Dev-Genç’liler, 26 Eylül günü toplu dergi da t -

m na ç kt lar. Dergi da t m ndan önce toplanan liseliler, tutsa m z De-
niz ah’dan gelen faks  okudular ve tutsaklara mektup yaz lmas  gerek-

ti ini, mektuplar yla tutsaklar n yanlar nda ola-
caklar n  belirttiler. 

Ard ndan, Yürüyü  dergisinin 383. say s
üzerine sohbetler edildi. Sohbetten sonra 11 Li-
seli Dev-Genç’li Antakya’n n direni  mahallesi
olan Armutlu’da dergi da t m na ç kt lar. Dergi
da t m n n yan nda 29 Eylül günü gerçekle ecek
olan “Y ld z” filmi gösteriminin kendi haz rla-
d klar  bildirisini da tt lar. Co kulu olan Liseli
Dev-Genç’liler, Armutlu halk n n gelece e olan
umudu oldular. Dergi da t m  s ras nda film gös-
terimi ve Berkin Elvan üzerine yo unla an Liseli
Dev-Genç’iler, 1 saat içinde 50 Yürüyü  dergisi
ve 80 bildiriyi Armutlu halk na ula t rd lar.

 Tutsak Devrimci Memurlar
Zulmün Elinden Çekip
Alaca z!

30 Eylül günü Mecidiyeköy Köprü-
sü’nde "Devrimci Memurlar Serbest B -
rak ls n Adalet stiyoruz- Kamu Emekçi-
leri Cephesi" yaz l  pankart as lt .

Cepheliyiz, Hasan Ferit'in
Hesab n  Soraca z!

2 Ekim günü saat 18.00 sular nda Cep-
heliler Okmeydan  Örnektepe Mahallesi
Köprüsü’ne, “HASAN FER T GED K
ÖLÜMSÜZDÜR CEPHE” yaz l  bomba-
l  pankart ast lar. Eylemi Hasan Ferit Ge-
dik'i selamlamak için yapt lar. 

 Umudun Ad n  Duymayan
Kalmayacak

Mersin Kazanl  sokaklar nda Cephe-
liler, “DHKP-C” yaz lamalar yla umudun
ad n  i lediler. 

Ülkemizde Gençlik

Haks zl klara Adaletsizliklere Kar  Yürüyü
Da t m n  Çiftleyelim
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AKP’nin Polisi Uyu turucu Çeteleriyle Kol Kola
Uyu turucu Çeteleri Gülsuyu’nda Hasan Ferit

Gedik’i Katletti! Dört Devrimci A r Yaral

Halk m z n Uyu turucuyla 

Zehirlenmesine zin Vermeyece iz!

Uyu turucu Çetelerinin Kökünü Kaz yaca z!

Biz Cepheli’yiz!
Düzenin Art  Çetelere zin Vermeyece iz!

Mahallemizi Çetelerden Öle Vura, 
Vura Öle Temizleyece iz!
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AKP’nin katliamc  polisinin bes-
ledi i çeteler devrimcilere sald rmaya
devam ediyor. 28 Eylül günü Halk
Cephesi taraf ndan stanbul Gülsu-
yu’nda yozla maya kar  bir yürüyü
düzenlendi. Saat 20.00’da Gülsuyu
Son Durak’ta ba layan eylemde “B Z
CEPHE’Y Z ÇETELERE Z N
VERMEYECE Z HESAP SORA-
CA IZ” yazan pankart ta nd . “Çe-
teler Halka Hesap Verecek”, “Uyu -
turucu Satmak erefsizliktir”, “Bedel
Ödedik Bedel Ödetece iz” slogan-
lar n n at lmas yla ba layan eylem
Fatma Han m’a kadar sürdü. Eylem
boyunca çetelere, çetele meye ve
yozla maya kar  at lan sloganlardan
ve hesap soraca z vurgusundan kor-
kan çeteler, Halk Cephelilerin üzerine
ate  açt .

Çetelerin ate  açmas na ra men
disiplinini bozmayan Halk Cepheliler,
ta lar  ve sloganlar yla çetelerin sal-
d r s n  bo a ç kard  ve yürüyü üne
devam etti. Fatma Han m Dura ’nda
yap lan bas n aç klamas ndan sonra,
toplu halde Gülsuyu’na do ru yürü-
yen kitlenin üzerine çeteler taraf ndan
yeniden ate  aç ld . Bu ate  s ras nda
Mesut Aktürk isimli Halk Cepheli
vurularak yaraland . Çetelerin tüm
sald r lar na ra men da lmayan Halk
Cepheliler yürüyü lerini sürdürdü.
Bu s rada bölgede bulunan Cepheliler
çetelere kar  silahla kar l k verdi.
Kitleye yakla maya korkan çeteler
uzaktan silah at nda bulunduktan
sonra kaçt lar. Eylem boyunca ara

sokaktan ate  edip kaçmak d nda
bir ey yapamayan çeteler, bu ekilde
korkakl klar n  da gösteriyorlard . 

Yürüyü  yapan kitleye yap lan
sald r y  protesto etmek için, Gülsuyu
Heykel Dura ’nda barikat kuran
Cephelilerin üzerine bu sefer de polis
sald rd . Çetelerin sald r s nda ortal kta
gözükmeyen polisler, birlikte hareket
ettikleri çetelerin geri çekilmesinden
sonra görevi devralm lard . ki akrep
e li inde sald r ya geçen polise Cep-
heliler ta  ve sopalarla kar l k verdi.
Kitleyi da tamayaca n  anlayan
polis çareyi kaçmakta buldu. 

Eylemin ilerleyen saatlerinde po-
lisin çekilmesiyle beraber, çeteler
tekrar devreye girdi. Araçlar yla Cep-
helilerin barikat na yakla an çete
üyeleri, Cephelilerin müdahale etmesi
üzerine kaçmaya çal t lar. Pani e
kap lan çete üyeleri araçlar yla ba ka
bir araca çarparak durdular. Araca
do ru ilerleyen Cephelilerden birisinin
gö süne silah dayay p teti e basan
çete üyeleri, silah n ate  almamas
üzerine olay yerinden kaçt lar. Ara-
ban n oldu u yere gelen Cepheliler
arac  ate e vererek yakt lar. Arac n
içerisindeki ruhsat ve evraklar  ald lar.
Eylem gecenin ilerleyen saatlerinde
iradi olarak bitirildi. 

29 Eylül günü Halk Cepheliler
mahalle halk na gündüz sesli duyuru
yapt . Kahvelere giren Halk Cephe-
liler, “Bizleri bu mahalleden atmak
istiyorlar. Bunu da devlet çetelerle,
uyu turucu sat c lar  ile yap yor. Bi-

liyorsunuz bu çeteleri katil polis des-
tekliyor” dediler.

Ak am saatlerinde mahalle içinden
Son Durak’a yürüyen Cepheliler, yü-
rüyü  boyunca halk  eyleme kat lmaya
ça rd lar. Son Durak’ta “Çete Sal-
d r lar na Polis Terörüne zin Ver-
meyece iz” pankart n  açarak yürü-
yü e geçtiler. Yürüyü  boyunca on-
larca insan n kat l m  ile Heykel
Meydan ’na gelindi. Burada, konu ma
yaparak bir süre bekleyen Halk Cep-
heliler, daha sonra bir önceki gün
olan sald r  yönüne do ru yürüdüler.
Fatma Kad n Meydan ’n n yak nla-
r nda Halk Cephelileri, çeteciler ar-
kadan h zla araban n içinden tarayarak
kaçt lar. Bu sald r da Halk Cephe-
sinden Hasan Ferit Gedik kafas ndan
da olmak üzere ald  kur unlarla
yaraland .

Hemen sonras nda sald r y  duyan
Cepheliler sald r n n oldu u yere gel-
di. Çetelerle k sa süreli çat ma ya-
and . Daha sonra mahalleye çekilen

Cepheliler Heykel Meydan ’nda ba-
rikatlar kurarak nöbet tutmaya ba lad .
Cepheliler sopalar ve silahlarla olas
bir sald r ya kar  haz r bekledi.
Ayr ca mahalle halk  da kendileri
sokaklara barikat kurarak Cephelilerle
birlikte beklediler. Geç saatlere kadar
mahalle halk  Cephelilere yiyecek
ve içecek getirerek, yaral  olanlar
hastanelere ta yarak yard mda bu-
lundu.

Ayr ca çetelerin sald r s  s ras nda
bir Halk Cepheli olan Gökhan Akta

ÇETELER N, MAFYALARIN ARKASINDAK ; 
AKP KT DARI… A AO LU, ALBAYRAKLAR, 

SABANCILAR, ÜLKERLER’D R!

MAHALLELER M Z  YOZLA TIRMALARINA,
B Z  MAHALLELER M ZDEN SÜRMELER NE Z N VERMEYECE Z!

YOZLA MAYA VE “KENTSEL DÖNÜ ÜM” YALANLARIYLA TALANA KAR I,
CANIMIZLA, KANIMIZLA MAHALLELER M Z  SAVUNACA IZ!

MAHALLELER B Z M OLACAK!
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da ba na ald  kur unla
yaraland . Çetelerin sald r -
s nda Semiha Ate , Abdullah
K yak ve Yalç n leri de çe-
itli yerlerinden yaraland .

AKP’nin polisi mahal-
leye girmeye çal t . Saat
01.30’a kadar bekleyen Cep-
heliler, katliamc  polisi havai
fi eklerle, molotof ve silah-
larla mahalleden kovdu. Ma-
halle halk  bas na yapt
konu mada, “Bizler y llard r
burada oturuyoruz. Bu çe-
teler bu 3-5 çapulcular dev-
letten, polisten destek alma-
dan hiçbir zaman buralara
gelemez. Bunlar  besleyen
bizzat polistir. Her gün dev-
rimcilere sald r yorlar. Dev-
rimciler geçen y l burada
uyu turucu sat c lar n  yakalay p el-
lerindeki uyu turucuyu ve paralar
yakt lar. Zaten devlete s rt n  daya-
madan bir çete ya ayamaz. Buradan
devrimcileri at p yerine bu çeteleri
yerle tirmeye çal yorlar” dedi. Biz-
ler de burada kendi güvenli imizi
sopalarla silahlarla al yoruz vurgu-
sunda bulundular.

Devlete kar  hiçbir güvenci ol-
mad n  vurgulayan mahalle halk ,
gerekirse silahla mahallemizi koru-
yaca z dediler. Cepheliler öfkeyle
s k s k “Bedel Ödedik Bedel Ödete-
ce iz”, “Umudun Ad  DHKP-C”,
“Titre Oligar i Parti Cephe Geliyor”
sloganlar  att lar.

Ba lar ndan yaralanan Hasan Ferit
Gedik Gökhan Akta  ve diz kapa-

ndan vurulan Semiha Ate  Kartal
E itim ve Ara t rma Hastanesi’ne
götürüldü. Mahalle halk ndan olan
ve i inden evine dönerken silahla
vurulan Abdullah K yak ise Fatih
Sultan Mehmet Hastanesi’ne kald -
r ld . Mahalleli Yalç n leri de kar-
n ndan ve kolundan vurularak, Kartal
E itim ve Ara t rma Hastanesi’ne
kald r ld ...

Gökhan Akta ' n k z karde i, has-
tane önünde yapt  aç klamada, “Po-
lisi lanetliyorum! Polisin bütün i i
bütün insanlar  katletmek mi? Polis
bu ülkede insanlar  katlediyorsa, be-

nim polisim de ildir. Bu ülkenin ba-
kan  insanlar  katlediyorsa, o benim
bakan m de ildir... Polis beni koru-
muyorsa burada i i ne" dedi.

Kafas na 4, boynuna 1 ve s t na
1 kur un isabet eden Hasan Ferit
Gedik, 29 Eylül günü saat 02.00’da
hastanede ehit dü tü. Hasan Ferit
Gedik'in ehit dü mesinin ard ndan,
yo un bak m ünitesine "teknisyen"
k l nda giren sivil polisler, cina-
yetlerinin delillerini yok etmek iste-
diler. Hasan Ferit’in kanl  gömle ini
çalan polisleri fark eden Hasan Fe-
rit’in arkada lar  ve Halk Cepheliler
taraf ndan kimlik soruldu. 

Bunun üzerine polisleri d ar  at-
mak isteyen Halk Cephelilerden ka-
çan sivil polisler, kendilerini bir
odaya kilitlediler. Halk Cepheliler
polislerin oldu u odan n camlar n
k rarken, polisler korkular ndan ne
yapacaklar n  bilemez halde "arka-
da lar ndan" yard m beklediler.

H rs z polisleri kurtarmak için
yo un bak m ünitesine çevik kuvvet
polisleri girdi. Halk Cephelileri iterek
ve tartaklayarak d ar ya ç karan
polis, Halk Cephelilerden Bar  Önal'
gözalt na ald . Önal ertesi gün serbest
b rak ld .

Hasan Ferit’in katilleriyle ilgili
ipucu verecek olan gömle i polisler
taraf ndan çal nd .

Kanl  Gömle i Çalsan z da Gerçek
Suçlular Cezas z Kalmayacak

Halk n da Adaleti Var
Kartal Devlet Hastanesi'nde Hasan Ferit
Gedik'in gömle ini çalan katil polisler
bunlard r. AKP'nin katil polisleri, delil

niteli indeki kanl  gömle i çalarak,
kendisini kurtarmaya çal yor. Hasan

Ferit'in gerçek katilleri bunlard r,
unutmay n, unutturmay n!
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Avukat Behiç A ç , Armutlu’da
yapt  konu mada, “Hastanede
Ferit’in gömle inin kaç r lmas n n
bir tek nedeni vard r. O da delilerin
yok edilmek istenmesindendir.
Bundan dolay  hastanede polisler
delilleri yok etmeye çal rken
yakalanm t r. Hasan Ferit’in katili
çeteler de il polistir” dedi.

Öte yandan, 29 Eylül Pazar
sabah  Gülsuyu-Gülensu Mahal-
lesi’ne bask n düzenleyerek, MO-
BESE ve esnaflar n güvenlik ka-
meralar n n çekti i görüntüleri al-
mak isteyen katil polise izin ver-
meyen Halk Cephelilerin üzerine
polis, otomatik silahlarla ate  açt .
Halk Cephelilerden yaralanan ol-
mazken, Figen en ve Baran isimli
iki devrimci gözalt na al nd .

Bu arada ameliyat edilen Gök-
han Akta ' n kafatas ndaki kemik
parçac klar  temizlendi. Doktorlar,
beyninin çok az bir k sm n n zarar
gördü ü bilgisini verdi. Gökhan
Akta , dergimiz bask ya verildi i
s rada uyand r lm  olacak.

Hasan Ferit’in
Katili Devlettir

Hasan Ferit’in yolda lar , ce-
nazeyi Adli T p Kurumu’nda da
yaln z b rakmad . Adli T p Kuru-
mu’ndan al nan cenaze, Hasan
Ferit’in çocuklu unun geçti i ma-
halleye Küçükarmutlu’ya götü-
rüldü. 

30 Eylül günü Armutlu halk
ehitlerini Büyükarmutlu giri inde

k z l bayraklarla kar lad . Büyü-
karmutlu giri inden sloganlarla
cemevine kadar yüründü. “Katil
Devlet Hesap Verecek”, “Halk z
Hakl y z Kazanaca z”, “Umudun
Ad  DHKP-C”, “Hasan Ferit
Ölümsüzdür” sloganlar  gür bir
sesle at ld .

Armutlu halk  katilleri iyi ta-
n yorlard , çünkü daha 12 y l ön-
cesinde devletin aç k bir katliam na
tan k olmu tu. Hasan Ferit Gedik
de bu direni lerde büyüyen ço-
cuklardan biridir. Armutlu nice
ehitler verdi vatan  u uruna, kimi

pek oldu da larda, kimi enay
ve Gülsüman Ana oldu 122’ler
kervan nda.

Ferit’in avukat  Engin Göko lu
da, “Bu çeteler y llard r devrim-
cilere ve halka sald r yorlar. Devlet
bu sald r lara kar  herhangi bir
i lem yapm yor. Tüm bunlara ra -
men sabaha kar  evleri bas lan
tutuklanan hep devrimciler ol-
mu tur. Ve bugünde Gülsuyu Ka-
rakolu’nda devrimciler vard r.
Devrimcileir uyu turucuya kar
ç kt klar  için y llara varan hapis-
hanelere atarken, çeteleri 2-3 ay
tutup b rak yorlar. T pk  Ali s-
mail’in katili gibi, Ferit’in katili
de devlettir. Bizler Hasan Ferit
Gedik’in arkada lar , yolda lar ,
avukatlar  olarak bunlar n hesab n
soraca z” dedi.

Cemevi önünde Hasan Ferit
Gedik’in önce annesi, sonra da
dedesi Mustafa Meray k sa bir
konu ma yapt . “Örgütlü bir halk
bu ekilde bitiremezsiniz. Bizler
örgütlü oldu umuz sürece yenik
dü meyece iz. Pek çok genç öldü.
Bunlardan biri de benim torunum.
Bunlara sessiz kalmayal m. Bugün
benim torunum ehit dü tü. Yar n
sizin de ba n za gelebilir. Toru-
numun katilli de AKP’dir, fa izm-
dir” diyen Mustafa Meray, halk
örgütlenmeye ça rd .

Ba ta Ferit nezdinde tüm dev-
rim ehitleri için bir dakikal k
sayg  duru u yap ld . Öfke ile at -
lan “Çetelerden Hesab  CEPHE-
L LER Soracak” slogan yla, Hasan
Ferit’in hesab n n mah ere kal-
mayaca n  hayk rd lar.

150 ki inin kat ld  anman n
ard ndan, Ferit’in ba nda nöbet
tutulmaya ba land .

Polisin aczi Küçükarmutlu’daki
bekleyi  s ras nda da kendini gös-
terdi. Polisin yönlendirdi i çeteler
taraf ndan katledilen Hasan Ferit
Gedik’in cenazesi, 1 Ekim günü
Gülsuyu Mahallesi’nde tören ya-
p larak, Gazi Mezarl ’na def-
nedilecekti. Cenaze törenini en-
gellemek için katil polis, Armut-
lu’yu abluka alt na ald . Giri  ve
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ç k lara izin vermeyerek, üpheli
diye iddia etti i ki ileri çevirip kimlik
sordu.

Armutlu’ya gelen cenaze araçla-
r n n oförleri de gözalt na al narak
Gayrettepe Trafik ube Müdürlü ü’ne
götürüldü.

Daha sonra asayi  ubeden gel-
diklerini söyleyen polisler, mahalle
muhtarl na giderek “Armutlu’dan
kar ya, Gülsuyu Mahallesi’ne hiçbir
araç ve cenaze gitmeyecek” diyerek
cenaze törenini engelleyeceklerini
söylediler.

Pir Sultan Abdal Kültür Derne i
yöneticilerini de telefonla arayan po-
lis, cenazeyi cemevlerine kabul et-
meyeceksiniz, hiçbir ko ulda izin
vermeyece iz, tehditlerinde bulun-
du.

Armutlu halk  ise, çocu umuzun
cenazesini omuzlay p barikat  a arak
törenimizi gerçekle tirece iz aç k-
lamas  yaparak, “Tüm halk m z ,
fa ist AKP’nin yozla t rma sald r s na
kar  verilen mücadelede ehit dü en
Hasan Ferit Gedik’i sahiplenmeye
ça r yoruz” dedi.

Hasan Ferit’in
Gülsuyu’na Ak t lan
Beynini  Almadan
Onu Gömmeyece iz

Hasan Ferit’in cenazesini Gülsu-
yu’na götürebilmek için Küçükar-
mutlu’da yak lan ate in etraf nda Ha-
san Ferit’in vasiyeti üzerine horon
çeken, ya mura ra men bir an olsun
bulunduklar  yerden ayr lmayan Halk
Cephelilere ve aileye ehrin her ye-
rinden deste e gelindi. 

Mahalleyi abluka alt na alan polis,
“Cenazeyi provoke edebilirler” di-
yerek yürüyü e izin vermezken; Ha-
san Ferit’in dedesi Mustafa Meray,
“Çocu umun beynini Gülsuyu so-
kaklar na ak tt n z. Ben oradan ço-

cu umun beynini alaca m. sterseniz
uzun namlulu silahlarla sald r n. Ama
siz anca tek tek sald rmay  bilirsiniz.
Ne yaparsan z yap n bu halkla orada
anma yapaca z” dedi. 

Ayaklanma ehitlerinden Mehmet
Ayval ta , Ethem Sar sülük ve Ab-
dullah Cömert’in abileri de oturma
eylemine kat ld lar.

Hasan Ferit Gedik’in
Cenazesini Armutlu’dan
Ç kartacak, Katledildi i
Gülsuyu Mahallesi’ne
Götürece iz
Polis Barikatlar n
Bedenlerimizle Y kaca z

Küçükarmutlu’daki nöbete yo un
bir destek sunulurken; stanbul Valisi
Avni Mutlu ile de görü en Hasan
Ferit’in ailesine, cenazenin Gülsu-
yu’na götürülemeyece i söylendi.
Dede Mustafa Meray, vali ile yap lan
görü me sonras nda kimseden izin
istemediklerini aç klad .

7 y l 25 mevsim aç kalm , 1230
gün Abdi pekçi’de oturma eylemi
yapm  hasta tutsaklar n  hapishane-
lerden ç kartm , 15 y l bir toplu me-
zarda gömülü kalm  yolda lar n n
kemiklerini sahipsiz b rakmam  Halk
Cepheliler, Hasan Ferit’in cenazesini
Gülsuyu’na da götüreceklerdi elbet!

Ne polis ablukas , ne vali yasa ,
ne çetelerin tehdidi hiçbir Halk Cep-
heliye sökemez, sökmedi…

Günlerdir süren direni  kazand .
Polis, Armutlu'da kurdu u barikat

kald rd . 3 Ekim günü saat 12.00'da
Armutlu Cemevi’nde Hasan Ferit
Gedik'in cenazesi, tekrar halk n zi-
yaretine aç ld . Armutlu'da yap lan
yürüyü ün ard ndan, saat 13.00'te
cenaze Gülsuyu'na do ru yola ç ka-
r ld .  

3 günlük bekleyi in ard ndan 3
Ekim günü Gülsuyu’na götürülen
cenazeye binlerce insan kat ld . Hasan
Ferit, gerekirse can veririz çetelere
geçit vermeyiz dedi i Gülsuyu’nda
yolda lar n n omzunda ilerledi… 

Gülsuyu’nda yap lan törenin ar-
d ndan Gazi Mezarl ’na götürülen
cenaze burada topra a verildi. Hasan
Ferit'in babas  brahim Gedik de tu-
tuklu bulundu u Bolu F Tipi Hapis-
hanesi'nden gelerek, cenazeye kat l-
d .

ehit Ailelerinin Öfkesi
Katilleri Bo acak

Hasan Ferit Gedik'in cenazesine
kat lmak için Hatay’dan gelen, ayak-
lanma ehidi Abdullah Cömert’in
abisi Zafer Cömert’i almak için giden
TAYAD’l  Aileler, Sabiha Gökçe Ha-
vaalan ’nda gözalt na al nd .

Kimlik yoklamas  yap l p b rak lan
Zafer Cömert, Hayriye Gündüz, Fe-

Hasan Ferit Gedik: "Halka ve
devrimcilere sald rman n hesab n
vreceksiniz! Gülsuyu devrimcilerin
mahallesidir çetelere ve yozla maya
izin vermeyece iz!"

"Gençlerimiz... HEP M Z FE-
R T Z, ÖLDÜRMEKLE B T-
MEY Z! slogan n  ürettiler."

"GÜLSUYU BEKLE, HA-
SAN FER T GEL YOR... slo-

ganlar sürekli at ld ."

Babas n n cenazeye kat labil-
mesi için savc l a ba vurulmas
ile ilgili bir kampanya ba lat ld .
Ferit’in babas n n ac s n  dindir-
mek için ayr ca ba sa l  kart ,
kald  Bolu Hapishanesine gön-

derilecek.

“Ferit’e Sayg  Babas na Son
Görev” slogan yla ba lat lan

kampanya ile ilgili internette, bü-
tün facebook kullan c lar na, Fe-

rit’in foto raf n  profil olarak kul-
lan lmas  iste inde bulunuldu.

"Binlerce insan..GÜLSU-
YUNDA DÜ ENE, DÖVÜ E-

NE B N SELAM! slogan yla yü-
rüdüler Armutlu'ya. Evet bir biz
kald k dövü en... hareketimizin

gücünü gösterdi." 

Hasan Ferit Gedik: "Devlet
destekli çeteler halka sald rmak-

tan vazgeçmeyecek! Çetelere
kar  on y llard r verdi imiz mü-
cadeleyi bugün de veriyor, bedel

ödüyoruz."



rudun Osmana ao -
lu, Suat Hat rnaz bir
süre sonra tekrar dur-
durularak gözalt na
al nd lar. Keyfi ola-
rak havaalan ndaki
karakolda bir süre tu-
tulduktan sonra ser-
best b rak ld lar.

Halk n Adaleti
Tepenize Binecek
Katillerden Hesap
Soraca z
Ankara 

Ankara Halk Cephesi 30 Ey-
lül ak am  da Yüksel Cadde-
si’nde eylem yaparak, “Mahal-
lelerimizde uyu turucuya, fuhu a,
kumara, çetele meye asla izin
vermeyece iz. Ne pahas na olur-
sa olsun mahallelerimize pisli in
girmesini engelleyece iz. Bu
u urda ehit dü enlerimizin he-
sab n  mutlaka soraca z” dedi.

2 Ekim günü Bat kent Cem-
evi’nde bir araya gelen Halk n
Mühendis Mimarlar  ve Dev-
Genç’liler 10 tane dilek fenerini
uçurarak “Hasan Ferit Gedik
Ölümsüzdür” ve “Berkin Elvan
Onurumuzdur” sloganlar n  at-
t lar.

zmir
30 Eylül Pazartesi günü Dev-

Genç’liler Ege Üniversitesi'nde,
demokratik kitle örgütleriyle be-
raber Hasan Ferit Gedik için yü-
rüyü  düzenlediler. Edebiyat Fa-
kültesi önünde toplanan kitle,

sloganlar ve ajitasyonlarla önce
haz rl k binas na yürüdü. Oradaki
ö rencilerin de kat l m yla ö -
renci çar s na yürüyü e geçen
kitle, Edebiyat Fakültesi önünde
aç klama yap t .

Hasan Ferit'in yazm  oldu u
iirler okundu. 150 ki inin ka-

t ld  eylem yap lan aç klama
at lan sloganlarla sona erdi. 

Antalya
2 Ekim günü Antalya Halk

Cephesi’nin ça r s yla Halk Ban-
kas  önünden Attalos Heykeli’ne
kadar Hasan Ferit Gedik için
yürüyü  yap ld . 

Sloganlar n at ld  yürüyü e
Antalya halk  alk larla destek
verdi. 110 ki inin kat ld  yü-
rüyü ün ard ndan Attalos Hey-
keli önünde Hasan Ferit Gedik
ve Devrim ehitleri için 1 daki-
kal k sayg  duru u yap ld . z-
zettin Günay’ n okudu u bas n
aç klamas na demokratik kitle
örgütleri de destek verdiler.

Aç klamada, ödenen bedel-
lerin hesab n n sorulaca  vur-
guland .

BABADAN O ULA,
O ULDAN BABAYA
Hasan Ferit'in babas n n 1993 y l nda Hasan' n

do umu sonras  hapishanede yazd  iirdir:

Yüre ini severim çocuk

Do dun i te Hasan Ferit,

Sende bil,inan buna

Mücadelen ba lad  senin de..

Sen bir emekçi çocu usun Hasan Ferit

Hakl  davanda diren sende

Kararl  ve keskin ol,

Onurlu mücadelende

Sonuna kadar diren!

Bir gün do acakt r mutlaka

Zafer klar  senin hakl  davanda Hasan Ferit

Emekçi halklar bekliyor seni

Sava  zaman  yak nd r

Do acak mutlaka bir gün

Devrim me aleleri senin güçlü ellerindedir

Sende bil, inan buna Hasan Ferit...

brahim Gedik

Gebze Özel Tipi Ceza Evi

06-05-1993

5.Ko u

Hasan Ferit'in y llar sonra bu iire verdi i yan t:

Do dum i te babac m

Sarp, yamaçlar  yollar nda kara k n,

Do dum i te onurumuzun kondusunda.

Büyüdüm i te babac m,

Sen yüzümü göremesende,

Ben sesini duyamasamda,

Kavgan n yollar nda s rt s rta yürüyemesekte,

Büyüdüm i te babac m

Diyordun ya hani:

“Do dun i te Hasan Ferit

Sen bir emekçi çocu usun,

Hakl  davanda diren sende.

Kararl  ve keskin ol,

Onurlu mücadelenle,

Sonuna kadar diren

Do dum büyüdüm ben,

Kavgay  sokaklarda gördüm ben,

Direndim yeri geldi dü tüm ben,

Onurlu mücadelemizde

Bende senin yan nday m babac m
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Av. Fuat Erdo an an s na 3üncüsü
düzenlenen “Ekmek, Adalet, Özgür-
lük Mücadelesinde Devrimci Avu-
katl k” ba l kl  sempozyum stanbul
Küçükarmutlu’da yap ld .

28-29 Eylül tarihlerinde 11 ülkenin
kat l m yla (ABD, Almanya, Arjantin,

ili, Brezilya, Filipinler, ngiltere, s-
panya, Kanada, M s r, Suriye, Vene-
züella, Yunanistan) gerçekle tirilen
sempozyumun her oturumunda, farkl
bir konu i lendi. ki gün boyunca, pa-
neller 3 oturuma bölünerek yap ld .

lk oturum Gezi Ayaklanmas n
anlatan bir sinevizyon gösterimi ile
ba lad . Sinevizyondan sonra Wall
Street ayaklanmas ndan Suriye'deki
halk n direni ine, Gezi Ayaklanmas na
kadar birçok ayaklanma ve direni
konu uldu. Av. Aycan Çiçek’in mo-
deretörlü ünü yapt  ilk oturumda,
Yrd. Doç. Dr. Özlem Duva Kaya,
Hüsnü Mahalli, Suriyeli Avukat Sa-
lem Moustapha, ABD'li Avukat Su-
zanna Adley, Halk Cephesi ad na ise
Ali Arac  konu malar yapt . Hüsnü
Mahalli; Suriye- am’da ya ad klar n ,
ÖSO’nun insanlar  nas l katletti ini,
AKP iktidar n n i birlikçileri besle-
di ini anlatt . “Kad nlar n dahi yaln z
ba na soka a ç kmas n n yasak ol-
du u Suudi Arabistan ile Katar m
demokrasi getirecek Suriye’ye?” dedi.

Daha sonra sözü Av. Özlem Duva
Kaya ald . Kaya da ya anan olaylarda
önemli olan n hukuka uygun olmas
de il, ne kadar insani oldu u vurgu-
sunu yapt  ve sözü Suriyeli Avukat
Salem Mousthapha devretti. Mous-
tapha sözlerini Tutuklu devrimci avu-
kat Selçuk Koza açl ’ya selam gön-

dererek ba lad . Selçuk Koza açl ’n n
Suriye halk n n yan nda yer ald n ,
bu yüzden hapsedildi ini, herkesin
onun devrimci bak  aç s na sahip
olmas  gerekti ine de indi. Suriye’de
Halk Cephesini anlatan bir bro ür
haz rlad klar n , bitirdiklerinde Tür-
kiye'deki devrimcilere yollayacak-
lar n  da sözlerine ekledi. 

ABD'li Avukat Suzanna Aoley
Wall Street direni inden bahsetti.
Occupy hareketinin alternatif bir eko-
nomik sistem kurabilecek bir hareket
olmad n , ama bir ba lang ç say -
labilece ini söyledi. Halk Cephesi
a aç meselesi olmad n , meselenin
ayn  zamanda 77’de Taksimde CIA
ajanlar  taraf ndan katledilenlerin
meselesi” oldu unu söyledi. Daha
Sonra Aycan Çiçek konular  toparlad
ve yemek aras  verildi.

kinci oturumda Grup Yorum ele-
man  nan Alt n, Av. Metin Ye in,
Filistinli Av. Anan Odeh, Brezilyal
Av. Edson Borba Manoel ve Hüseyin
Aygün halk ayaklanmas n n dina-
mikleri üzerine konu tu.

nan Alt n, Haziran Ayaklanma-
s n n iktidara verilen bir cevap ol-
du unu vurgulad . Metin Ye in ise
“Sizin demokrasi dedi iniz ey, 5
y lda bir origami yapmakt r” diyerek
tepkisini dile getirdi. 

Filistinli Av. Anan Odeh “ srail
ve ABD, halk  nas l bitiririz diye i -
birli i yap yor. Tüm dünya devrim-
cileri de isyan pratiklerini birbirine
aktarmal d r” diyerek, enternasyo-
nalizme ça r da bulundu. 

Brezilyal  Av. Edson Borba Ma-
noel Brezilya’da gerçekle en bu se-

neki ayaklanmay  anlatt . Dolmu
ücretlerinin art yla ba layan isyan n,
bu zamana kadarki isyanlardan farkl
oldu unu aktard . Gezi Ayaklanma-
s na at fta bulunarak “Biz de sizler
gibi isyan m zda mizah , ark lar ,
iiri kullanaca z” dedi.

Kand ra Hapishanesi’nde tutsak
olan devrimci avukat Selçuk Koz-
a açl  telefonla sempozyuma ba -
land . Gelen tüm konuklara selam-
lar n  yollayarak, Etiler’den Armut-
lu’ya gitmenin dahi k talar aras  yol-
culuk yapmak gibi olu unu söyleyen
Koza açl , stanbul’un en sevdi i
yeri olan Armutlu’da çok güzel bir
sempozyum geçirilmesini temenni
etti ini vurgulad .

Genel olarak ayaklanmalar n di-
namiklerinin konu uldu u oturum,
enternasyonalizme vurgu yap larak
sonland r ld .

B ANET bas n emekçisi Ayça
Söylemez, zmir Baro Ba kan  Sema
Pekta , Prof. Dr. Taner Gören ( s-
tanbul Tabip Odas  Ba kan ), Av.
Thanasis Kampayannis (Yunanistan),
Av. Ali Has’ n ( ngiltere) konuk ol-
du u 3. oturumda halk ayaklanma-
s nda mesleki uzmanl k alanlar n n
rolü konu uldu. A. Söylemez bas n
emekçilerinin ya ad klar n  aktararak,
baz  yanda  bas n n simit sat p onurlu
ya amas  gerekti ini vurgulad . zmir
Baro Ba kan  Sema Pekta  ise Gezi
Ayaklanmas ndaki polis iddetini ve
bu iddet kar s nda avukatlar n neler
yapmas  gerekti ini anlatt . Gören
de ya ananlar ,sa l k emekçileri aç -
s ndan de erlendirdi.

Oturum bittikten sonra avukatlar

Av. Fuat Erdo an Bize Devrimci Avukatl  Ö retiyor!

Ekmek, Adalet, Özgürlük Mücadelesinde Devrimci Avukatl k Bedel ster!
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ve gelen konuklar, Kazova çilerinin
patronsuz üretimle elde ettikleri ürün-
lerin, direni in defilesini izlemek için

i li’ye geçtiler.

Sempozyumun ikinci günü de üç
oturum olarak gerçekle ti. lk oturum
da Bak rköy Kad n Hapishanesi'nde
tutsak olan devrimci avukat Ebru Tim-
tik’in telefon konu mas  kayd  dinletildi.
Timtik konu mas nda Armutlu'yu dev-
rimcilerin bedel ödeyerek kazand na
vurgu yaparak, Gezi Ayaklanmas ndan
bahsetti. Daha sonra tüm konuklara
“ho  geldiniz” mesajlar  yollad . Ses
kayd n n dinletisinden sonra, s rayla
Halk n Mühendislerinden Bar  Önal,
Av. Zeycan Balc  im ek, Av. Adrian
Krompotic (Arjantin) ve KESK MYK
Üyesi Akman im ek, emperyalizmin
halk n ya am alanlar na müdahalesi
ve avukatl k üzerine konu tular, n aat
Mühendisi Önal, kentsel dönü ümleri
ve kentlerin nas l metala t r ld n  an-
latt . Av. Z. B. im ek ise kapitalizmin
fordist üretimden 24 Ocak kararlar yla
beraber pot-fordist üretime geçti ini,
AKP iktidar yla beraber de ta eron-
la t rman n kurumsalla t na de inerek,
avukatlar  soka a ç kmaya ça rd .

im ek ise sendikalara olan müdaha-
lelerden bahsederek, “Ne yapmal y z?
En az emperyalistler kadar cüretkar
olmal y z” dedi. 

Daha sonra Yunanistan Koridallos
Hapishanesi’nden Av. Ahmet Düzgün
Yüksel telefonla ba land . Yüksel
konu mas na Fuat Erdo an’a duy-
du u sayg y  anlatarak ba lad . Daha
sonra halk n avukatl n  yapan dev-
rimci avukatlar  selamlad . Tutsak-
l ndaki hukuksuzluklar  anlatan
Yüksel, orada 5 özgür tutsak olduk-
lar n , bunlardan dördünün Türkiye’ye
iade kararlar na kar  süresiz açl k
grevine girdiklerini söyledi.

Sempozyumun ikinci oturumunda

“Terör Hukuku ve Avukatl k” üzerine
konu uldu. Prof. Dr. Bill Bowring
(ELDH Ba kan ), Galatasaray Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Mehmet
Karl , Radikal gazetesinden smail
Saymaz, Av. Güray Da  ve moderatör
olarak Av. Evrim Deniz Karatana
kat ld .

Prof. Dr. Bill Bowring (ELDH
Ba kan ) konu mas nda, "Polis her
yerde polistir"i ngiltere'den örneklerle
gözler önüne serdi. Sosyalist avu-
katlar n görevinin i çi s n f na hizmet
etmek oldu unu vurgulad . Sözü alan
Karl  ise, terör mahkemelerinden
bahsederek, as l sorunun terör yasa-
s nda oldu una vurgu yapt . Devletle
halk aras nda "Toplumsal Sözle me"
vard r. Devlet uymuyorsa bu sözle -
meye, halk da devlete itaat etmek
zorunda de ildir” dedi. 

smail Saymaz ise “Sözde Terö-
rist” kitab n  anlatarak, ülkemizde
sözde terörist ilan edilen insanlar n
ya ad klar n  anlatt . Av. Güray Da
da “avukatlar teröristlikle suçlan yor.
Vekaleten teröristlik yap l r m  yahu”
diyerek yasan n saçmal n  belirtti.
Karatana ise konu malar  genel olarak
toparlayarak, devrimci avukatl n
bu noktada önemine de indi. Avukat
Fuat Erdo an’  anlatan bir sinevizyon
gösterimi izlendi.

Üçüncü oturum 18 Ocak tarihinde
yap lan operasyonu anlatan bir sin-
evizyon gösterimi ile ba lad . Sin-
evizyon gösterimi boyunca s k s k
“Devrimci Avukatlar Onurumuzdur”
sloganlar  anlat ld . Genel olarak
avukatl k mesle i ve devrimci avu-
katl n anlat ld  oturuma, E ber
Ya murdereli, Behiç A ç , Chelsea
Thomas, Eprahim Cortez, Several
Ball kaya Çelik konuk oldu. E ber
Ya murdereli, "Avukatl k mesle i -
hakim s n flar  savunmak gibi ahlak

d  bir tercih yapmad ysan z e er-
elbette DEVR MC L KT R!" diyerek
devrimci avukatl n önemini belirtti.
Behiç A ç  da “Devrimci avukat,
devrimcilerin avukatl n  yapan de-

ildir. Devrimci mücadelenin içinde
bizzat yer aland r. Bush’un bir sözü
vard r "Ya bendensiniz ya da dü -
man ms n zd r" der. Evet ya Bush’un
yan n zdas n zd r ya da dü man s -
n zd r bu kadar keskindir” diyerek,
avukatlara devrimci olun ça r s
yapt . Sözü devralan Çelik ise 90’lar-
da ya anan faili meçhul cinayetleri,
Fuat Erdo an’ n katledili ini anlatt . 

Daha sonra internetten görüntülü
konu ma ile Filipinlerden Avukat
Ephraim Cortez ba land . Cortez,
“Devrimci avukatl n bedel öden-
mesi gerekti ine de inirken, müvek-
killerinin her gün bir sürü bedel öder-
ken, kendi ödedikleri bedelin yanla-
r nda çok küçük kald n , müvek-
killerinin çok cesur oldu unu, bu
yüzden kendilerinin de çok cesur ol-
mas  gerekti ini” söyledi. 

Son olarak sözü alan Thomas,
Afrika'da bir süre çal t n , orada
i kenceleri, faili meçhulleri anlatan
bir rapor haz rlad klar  için, iki tane
avukat arkada n n katledildi ini an-
latt . Tüm dünyan n Türkiye'de ya-
ananlar  ve Erdo an’ n kirli yüzünü

gördü ünü anlatan Thomas, halk -
m z n gücünü gördü ünü söyleyerek,
tüm emperyalistleri bulundu umuz
ülkelerden kovmaya ça rd .

150 ki inin kat ld  sempozyum-
da Bak rköy Hapishanesi'nin mesaj
dinletilip, yard m eden Armutlu hal-
k na, yemekleri organize eden ailelere
çevirmenlere, Umudun Çocuklar na,
Teknik ekibe, ÇHD’li avukatlara,
Halk Cephesi’ne te ekkür edilerek
sonland r ld .
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AKP'yi destekleyen Yeni Akit ga-
zetesi yazar  Abdurrahman Dilipak,
17 Temmuz 2013 tarihli yaz s nda
AKP'yi kastederek, "D ar dan, içe-
riden bir sürü destekçileri de var.
Baz  i ler güzel gidiyor, o yüzden
k skan yorlar... Ama en zay f yan m z
kad n, para ve koltuk merak " diyor. 

Dilipak, AKP'li belediyelerin ve
bakanl klar n rü vet ald klar n n du-
yulmaya ba land n  belirtiyor ve
AKP'yi uyar yor: "Yar n bu yedikleri
haltlar ortaya ç kar, hem kendileri,
hem partileri, hem de Türkiye bu
i ten zarar görür. Bunlar  kimse bil-
miyor sanmay n... Bize hesap sora-
mazlar diye dü ünmeyin... Bir Molla
Kas m ç kar, hesap sorar... Ya da
bakars n z MOSSAD, MUHABERAT
sureti haktan gözüküp bir ekilde
servis eder bu bilgileri. nternet üze-
rinden yay nlarlar ya da"

AKP'yi yol yak nken uyar yor as-
l nda. Seçimler öncesinde çetin bir
dosya sava  ya anaca n  belirten
Dilipak, ortada bir de kad n meselesi
oldu unu ima ediyor. 

Dilipak yaz s na öyle devam edi-
yor: "Haram para g rtla n zda dü-

ümlenir. Kustururlar adam . Bu i
oda, vak f, dernek, her yerde olabilir.
Ama iktidarsan z e er, bal olan yere
kar ncalar ü ü ür. Ke ke, para, kad n
ve koltuk ihtiras  olanlardan uzak
tutabilseniz insanlar . Milletvekili
yaparken, belediye ba kan  yaparken,
yönetici olarak atarken bu kriterlere
öncelik verebilseniz."

Bal olan yere kar ncalar ü ü üyor
gerçekten de. AKP, Amerika ile i -
birli i içinde, BOP'un suç ortakl n
yaparken, hem kendisi zenginle iyor
hem de çevresindekileri zenginle ti-
riyor. 

Tayyip Erdo an'  iktidara getiren
burjuvazi, AKP iktidar n n ba lang ç
y llar nda özelle tirme uygulamala-
r nda AKP ile anla m , kar na kar

katm t . 2 Eylül 2010 Referandu-
mu’ndan önce ATV’de yap lan bir
röportajda konu an Erdo an, TÜS -
AD’ n uygulanan politikalarla bire
be  kazand klar n  söylemi ti. Tabii
bunun bir di er anlam  da, halk n 5
kat yoksulla t d r.

AKP, kendi zenginlerini de yaratt
bu süreçte. slami nitelikteki Müstakil
Sanayici ve  Adamlar  Derne i
(MÜS AD) ile Türkiye adamlar
ve Sanayicileri Konfederasyonu
(TUSKON) çat lar  alt nda toplanm
çevreleri de da tt  ihalelerle zen-
ginle tirdi.

Belediye Ba kanl  döneminde
Tayyip'in yan ba nda kim vard ysa,
Belediye ihaleleri ile kimleri ihya
ettiyse imdi bunlar daha da zengin-
le ti. Yeni yeni zenginler türedi.

Halk için Koç ya da Sabanc  ol-
mu , Çal k ya da Albayrak olmu
fark etmez. Yoksulluk yine yaka-
m zda, i sizlik yine kap m zda, has-
tal k yine evimizde... 

ktidara her gelen burjuvazinin
temsilcili ini yap yor elbette ama
iktidar n  koruyabilmek için de elin-
deki olanaklar  kendi dayand  çev-
relere sunuyor, onlar n zenginle mesi
için elinden geleni yap yor. Nas l ki,
p rlanta üzerindeki vergiyi kald rarak
Atasay Kuyumculuk'un sahibi Fettah
Tamince'yi zenginle tirdiyse, benzer
k yaklar  ba kalar na da yap yor. 

Yeni bir geli me ile örnek verecek
olursak:

AKP, 2010 y l n n Nisan ay nda
387 firma ve kurulu a te vik verdi.
Yani 387 irkete, gümrük vergisi
ödememesi, KDV al nmamas  gibi
k yaklar geçildi. Ayr ca 4,9 milyar
dolarl k da ithal makine ve teçhizata
te vik de uyguland . Toplamda 400’e
yak n kurulu  ve firmaya, 17,5 Milyar
TL’lik sabit yat r m te viki verildi.
Ancak öyle bir durum var ki, verilen
bu te vikin 14,8 milyar liras , yani
yüzde 85’i sadece bir irkete verildi.

“Hangi irket bu?” diyecek olursan z,
"Erdo an’ n damad n n yöneticisi
oldu u Çal k Holding" cevab n  ve-
rece iz.

Gece-gündüz çal al m, al n teri
dökelim; bizden toplad klar  vergileri
kendi suç ortaklar na pe ke  çeksin-
ler... AKP'nin yapt  budur. Bizim
eme imizi Çal k'lara ve daha onlarca,
yüzlerce irkete sat yor AKP. Bunu
yaparken de elindeki tüm Devlet yet-
kilerini kullan yor. Polis kur unu hal-
ka s k l rken; soyguncular, talanc lar,
h rs zlar yüceltiliyor. Hakk m z n
böyle çal nmas na izin verecek mi-
yiz?

Çal k’a verilen te vik, Cumhuriyet
tarihinde bir kalemde verilmi  en
büyük te vik. Te vik dedikleri asl nda
soygundur.

AKP'nin, Suriye'ye sald r n n yol-
lar n  aramas n n alt nda da bu büyük
soygun yatmaktad r. Sürekli daha
fazlas n  istiyorlar. Orta Do u, Bal-
kanlar, Kafkaslar... Çok geni  bir
alanda, l ml  islamc l  da kullanarak
etki alanlar n  geni letmek istiyorlar.
Amerika'n n u akl n  yaparken,
kapt klar  pay  kendi suç ortaklar yla
payla yorlar... Yeni bir zengin kesim
yaratt lar. 

Enerji kaynaklar  da bu pay kapma
sava ndaki önemini koruyor. Daha
önce petrokimya üzerine i  yapa-
caklara devlet bir yard mda bulun-
mazken; AKP’li i adamlar  ve ya-
k nlar için petrokimya yat r mlar
te vik kapsam na al nd . Ve bunun
için önlerinde engel olan bütün yasa
ve yönetmelikleri tek tek de i tirdiler. 

Rusya ile yapt klar  anla ma kap-
sam nda Türkiye’ye getirilecek pet-
rolü i leyecek olan  irket de yine
Çal k... Üstelik, rafineri kurarken de
para yard m  alacaklar. Bu rafineriyi
Do an Grubu Avusturyal  bir firma
ile Ceyhan’da kurmak istemi , Tayyip
Erdo an, "Biz Çal k’a söz verdik"
diyerek buna engel olmu tu.

HAYDUT AMER KA VE B RL KÇ S
AKP’N N SALDIRGANLI ININ 

NEDENLER  NED R? -3-
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AKP ile Do an, Koç gibi tekeller
aras ndaki çeli ki de i te AKP'li bu
yeni zenginlerden kaynaklan yor.
Burjuvazi, kendi pastas n  AKP'li
zenginlerle payla mak istemiyor.
Ama Amerikan destekli AKP'nin teh-
dit ve antajlar  kar s nda henüz ye-
terince güçlü de il.

Çal k’ n Ceyhan'da kuraca  petrol
rafinerisinde bir yandan Rusya’dan
gelecek petrol, di er yandan Irak
Merkezi Hükümeti’nin inisiyatifi d -

nda Barzani bölgesinden gelecek
petrol i lenecek ve dünyaya pazar-
lanacak. Çal k grubu, Silopi-Ceyhan
aras nda da günlük bir milyon varil
kapasiteli bir boru hatt  daha kurma
talebinde bulundu. 

Çal k grubunun ba vurusunun
Resmi Gazete'de yay nlanmas n n
ard ndan Ba bakan Erdo an Erbil’e
giderek, Barzani ile petrol konusunda
görü meler yapt . Erdo an, Barzani
ile, bölgede ç kacak petrol ve do al-
gaz n Türkiye üzerinden dünyaya
pazarlanmas  konusunda anla maya
vard . Erdo an' n ard ndan Erbil'e
giden Enerji ve Tabi Kaynaklar Ba-
kan  Taner Y ld z anla may  imzalad . 

Suriye, bölge kaynaklar n n Tür-
kiye taraf ndan talan edilmesi kar -
s nda Y ld z' n uça n  ülkesine sok-
mad . Uçak, Irak s n r ndan geri dön-
mek zorunda kald .

AKP'nin ba n  döndüren bu enerji
kaynaklar , AKP'nin sonunu da ge-
tirecektir. Dilipak'tan al nt yla ba -
lam t k yaz m za, ba ka bir al nt yla
devam edelim: " nsanlar n servetle-
rini nas l kazan p, nerede harcad k-
lar na bakmak gerek... Birilerinin
para pe inde hangi vadilere sürük-
lendi ini, zaaflar  u runa nerelere
savruldu unu görmek gerek. Sermaye
bu süreçte iyi s nav vermedi. Ço-
cuklar n  pahal  okullara göndererek,
lüks semtlerde oturarak geleceklerini
garanti alt na ald klar n  san yorlarsa
yan l yorlar.. Sanki biz medya olarak
iyi bir s nav m  verdik, ya da STK’lar
ya da kanaat önderleri.. tiraf edelim
savrulduk!"

Dilipak, özele tiri veriyor ancak;
u runa karde  halklara emperyalist
sald rganl n ma al n  yapt klar
bu soygunculuk cezas z kalmaya-
cakt r. 

Ba ka bir özele tiri de AKP mil-
letvekili Ertu rul Günay'dan: “Bu
‘iktidar sava n n’ bedelini halklar
ödüyor; ödülü dünya irketlerine!
Yap lmas  gereken bu iktidar kavga-
lar na taraf olmak yerine, iç bar -
m za önem verip bölgede bar n ha-
misi olmakt ; galiba geç kald k!”

AKP ve yanda lar , zenginle mek
u runa sava  ç kartmay  göze alacak
kadar katildir. 

Dünün ETT oförü Erdo an, bu-
gün tüm ailesiyle-çevre ili kileriyle
birlikte zengin bir aile durumuna
gelmi tir.

2012 y l ndaki kazançlar  itiba-
riyle, Türkiye’nin en çok gelir vergisi
ödeyecek olan 100 ki iden 35’i, AKP
döneminde zenginle mi  irketlerdir. 

te AKP ve bu yeni zenginler,
emperyalizmin haydutlu una suç or-
takl  yaparak, ceplerini dulduru-
yorlar. Amerika'n n ç karlar  ne ge-
rektiriyorsa onun savunuculu unu
yap yorlar. 

AKP'li zenginleri yazmaya devam
edece iz...

Fa izmin sald r lar  ve keyfi tutuklamalar düzenli
olarak yap lan eylemlerle protesto ediliyor. Halk Cepheliler
taraf ndan Bursa ve Antalya'da her hafta eylem yap l rken,
zmir'de de Gezi Ayaklanmas  tutsaklar n n aileleri bir

yürüyü  düzenledi.

Bursa
27 Eylül Cuma günü Bursa’da, her hafta oldu u gibi

bu hafta da tutuklanan Halk Cephelilerin serbest b ra-
k lmas  için bas n aç klamas  düzenlendi.

Aç klamada, “Fa izme Kar  Demokrasi Keyfi Tu-
tuklamalara Kar  Adalet stiyoruz Halk Cephesi“ yazan
pankart aç ld . Aç klama boyunca “Tutuklananlar Serbest
B rak ls n, Bask lar Bizi Y ld ramaz. Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlar  at ld . Aç klamaya 6 ki i ka-
t ld .

Antalya
Her hafta Cumartesi günü yap lan “Fa izme Kar

Demokrasi, Keyfi Tutuklamalara Kar  Adalet stiyoruz!”
eylemlerine bu hafta da devam edildi. Halk Cepheliler
ve Grup Gün  saat 15.00’da Konak Meydan ’nda,

bir aç klama ve oturma eylemi yapt . Hapishanelerdeki
i kence ve keyfi uygulamalar  te hir edildi. Eylemde,
“Kahrolsun Fa izm Ya as n Mücadelemiz", " kence
Yapmak erefsizliktir” sloganlar  at ld . 

zmir
zmir Gezi ayaklanmas  tutsaklar  aileleri, çocuklar n n

serbest b rak lmas  için 30 Eylül
günü Konak YKM önünden Vi-
layet önüne yürüyü  düzenledi.
Yürüyü ün ard ndan bir saat otur-
ma eylemi yap ld . Oturma ey-
lemi s ras nda zmir yerel sanat-
ç lar  da Konak Piere Köprü-
sü’nden Vilayet’e yürüyü  yap-
t lar. Ard ndan “Duvara Kar
Tiyatrosu ve Yenikap  Tiyatrosu”
oyunlar n  oynad lar. zmir Mü-
zisyenler Derne i’nin dinletisin-
den sonra eylem sloganlarla sona
erdi. Eyleme yakla k 500 ki i
kat ld .

Tutsaklar m z Onurumuzdur, Onuruna Sahip
Ç kmayanlar n Gelece i Yoktur

zmir

Bursa
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Özgür Aslan açl k grevinin
46. günündeyken, kendisinden
geçti i bir anda, iradesi hiçe sa-
y larak müdahale edildi. Ken-
dine geldi inde tedaviyi redde-
den Özgür, bu müdahele nede-
niyle haf zas n n baz  fonksi-
yonlar n  kaybetti. Çünkü Öz-
gür'e yap lan müdahale, zorla
müdahale idi. imdi Özgür her
gün açl k grevini henüz son-
land rd n  san yor, baz  tan d  in-
sanlar  hat rlam yor. 

Emperyalizm bir kez daha halka
dü man yüzünü, Avrupa demokrasi-
sinin i kenceci yüzünü,  Özgür Aslan'a
zorla müdahale ederek ortaya ser-
mi tir. 

Avrupa demokrasisi dü ünmenin,
örgütlenmenin, halk n dü man d r. 

Özgür'ün tutuklanmas  tam da bu
nedenledir.. 

Özgür dü ünmü tür; 

Dü ündü ü için Özgür Aslan dev-
rimcidir, sosyalisttir... Ülkesindeki
yoksulluk nedeniyle, Avrupa'da i çi
olarak çal mak zorunda olan bir ai-
lenin çocu udur. Ülkesinin sorunla-
r na duyarl d r. Türkiye fa izmine
kar d r.

Özgür Aslan Avusturya'da ve Av-
rupa'da uygulanan ve yabanc  ailele-
rin can na kasteden, kültürlerini yok
eden, çocuklar n  asimile edip kim-
liksizle tiren rkç l a kar d r... Bu
politikan n yarat c s  Avrupa demok-
rasisine, dünya halklar n n katili em-
peryalizme kar d r. 

Özgür örgütlenmi , mücadele et-
mi tir; 

Özgür Aslan kar  olmakla da
kalmam , dü üncelerini örgütlenerek
hayata geçirmi tir. ‘Avrupa'da rk-
ç l a, Türkiye'de fa izme, dünya-

da emperyalizme kar  ancak ör-
gütlenilerek kar  konulabilir' de-
mi  ve bunu yapm t r. 

te bunun için Özgür tutsak edil-
mi , fa izme ve emperyalizme kar
olan dü ünceleri, dü ünceleri için
örgütlenme hakk  cezaland r lmak
istenmi tir. 

Almanya-Avusturya i birli i i te
bunun için devreye girmi tir. Dünya
halklar n n binlerce y l, binlerce be-
del ödeyerek kazand  haklar  Öz-
gürlerin kullanmas n  engellemek
için devreye girmi tir. 

Özgür bu cezaland rmay  kabul et-
medi. Susmad ... Hakk n  savunma-
y  sürdürdü... Tutsakl kta insan n sa-
vunma araçlar  çok k s tl d r. Özgür
de bu k s tl l kta kendi bedeniyle
haklar n  savunmak için açl k grevi
yapmaya karar verdi. 

Hem d ar da insanlara emper-
yalist demokrasinin gerçek yüzünü
göstermek hem de üzerindeki haks z
tutuklama ve iade karar n  kald ra-
bilmek için açl k grevi yapmaya ba -
lad . 

Özgür direnme hakk n  kulland . 

Emperyalizmin yüre ini tir tir tit-
reten de i te budur. Direnme hakk  is-
ter tek bir insan, ister tüm bir halk ta-
raf ndan kullan ls n emperyalizmin
vah etini, halka dü manl n  ortaya

ç karmak için yeterlidir. Çün-
kü direni , zulme kar  müca-
delede ate leyicidir ve tehli-
kelidir. Bunun için emperya-
lizm direnenleri tecrit edip
teslim almak, teslim alam -
yorsa da katletmek üzerine
kurmu tur politikas n . 

Zorla müdahale bu politi-
kan n bir parças d r. 

Suriye'ye, Irak'a, Afganis-
tan'a.. ve dünyan n onlarca diyar na
"size demokrasi getirdim" diyerek
bombalar ya d ran, çoluk-çocuk yüz
binlerce insan  katleden emperya-
lizm; hapishanelerde açl kla dire-
nenleri de "size ya am getirdim" di-
yerek zorla besleyip, haf zalar n  ça-
l yor.. 

Politika ayn  politikad r... Dünden
bugüne halklar n ba na ya an bom-
balar gibidir açl k grevleri yapanlar n
a zlar na hortum sal p yiyecek ak t-
mak, damarlar na zorla serum ver-
mek... Politika direnenleri teslim al-
makt r çünkü. 

NATO'da al nan "ya dü ünce
de i ikli i ya ölüm" karar n n so-
nucudur Avusturya'da Özgür'e yap -
lan zorla müdahale... Avrupa de-
mokrasisi ülkemizde de 122 ehit ve
600'den fazla sakatla sonuçlanan " F
tipi" adl  sald r n n ve tutsaklar n diri
diri yak ld , kur unland  "Ha-
yata Dönü " operasyonunun mima-
r d r. Hem teorisi hem finansman  Av-
rupa'dand r. Zorla besleme ve tecrit
emperyalizm patentli bir i kence
yöntemidir. Bu nedenle Özgür Aslan'a
zorla müdahale edilmesi, Avrupa de-
mokrasinin gerçek yüzüdür. 

Bu demokraside insan hak ve öz-
gürlüklerine yer yoktur. 

Ya am kutsal de ildir, çünkü bu

AVRUPA’da Özgür Tutsaklar

SALDIRI OLDUKÇA D RENMEYE DEVAM
EDECE Z D RENMEK HAKTIR,
D RENME HAKKINI SAVUNMAYI

SÜRDÜRECE Z.. 
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ya am üzerindeki iradeni yok etmek
ve bu hakk  kendi kullanmak için zul-
meder Avrupa demokrasisi.. Ya am -
m za kendi son verir. 

Bu demokraside dü ünce özgür,
örgütlenmek serbest de ildir.. Em-
paryalizme ve fa izme kar  her dü-
ünce ve örgütlenme, terör demago-

jisiyle yok edilir.. 

Bu demokrasi de eme imiz pul,
kimli imiz zibil de erindedir. 

Böyle bir demokrasiyi kabullen-
meyece iz, bir yüzü i kence, katliam,
rkç  sald r lar olan böyle bir de-

mokrasi kar s nda sessiz kalmaya-

ca z.. 

Sessiz kalmak yeni haf zalar n
çal nmas  demektir.. Sessizlik, du-
yars zl k bugün kendi kendimizin
yok edilmesine, Avrupa'da eme i-
mizle ve hakk m zla ya ama talebi-
mizi kendi elimizle bo mam za yol
açar. 

Oysa direnmek atalar m z n, dün-
ya halklar n n tarihinden ö rendi imiz
en kutsal gelenektir. Direnmeliyiz
ve direni i yaymal y z. 

Özgür'ü yeniden an lar na, haf -
zas na döndürmek için direnmeli-
yiz...  Özgür'ün iyile ece i tek ortam

arkada lar n n, ailesinin ve halk n n

yan d r. Bu nedenle Özgür Aslan'  ser-

best b rakt rmak için mücadele devam

etmelidir. 

Avrupa'da eme imizle, kimli i-

mizle ya ayabilmek için  Özgür'ün di-

reni ini sürdürmeliyiz... te, evde,

okulda, sokakta, onurumuza, dü ün-

celerimize, kimli imize yönelik her

tür rkç  sald r y  ve zulmü direnerek

ve örgütlenerek cevaplad m zda,

zulmün di er ad  Avrupa demokrasi-

si de emperyalist özgürlük de istedi-

ini yapamayacakt r. 

Emperyalist kültür; insan  yüceltmek, ileriye ta mak
yerine hiçle tirir, yozla t r r. Çünkü insana de er vermez,
insan odakl  de ildir. Emperyalizmin de er verdi i tek
ey parad r. Paran varsa sayg  görürsün, sevilirsin. Temel

ölçü birimi parad r, kard r.

Emperyalizm sadece sömürdü ü ülke halklar n n
de il kendi halklar n n kültürünü de yozla t r r. E len-
mek, heyecanlanmak, henüz yap lmam  olan  yapmak,
ç lg nl k yapmak övülür... S radan olanlar ele tirilir,
be enilmez... spanya da ya anan domates festivali de bu-
nun bir örne i.

"Yer Gök Domates" ba l yla verilen habere göre:
"Ülkenin bilinen en büyük yemek sava  festivali olan,
Tonatina'ya kat lan 20 bin ki i, 130 ton ezilmi  doma-
tesi birbirlerine f rlatt . Festivalin di er y llarda düzen-
lenenden fark  ise getirilen k s tlamalar oldu.. Festivale
kat lmak isteyenler 10 Euro ( 27 TL) kat l m ücreti öde-
di."

Haber, domatese bulanm  bir insanla birlikte, küçük
bir küpür olarak gazetede yerini alm . Ama bu küçük kü-
pür bize çok ey anlat yor, dü ündürüyor, ülkemizde, dün-
yada milyonlarca aç varken, 130 ton domatesi ezmek, do-
mateslerin ezilip birbirine at lmas  için böyle bir festival
yapmak tam da emperyalist kültüre özgü bir eydir! 

Hep söyledi imiz bir eydir. Kapitalizm ak l d d r.
Onlar için çok normal olan eyler, halklar için öyle de-

ildir. Ak llar na uymas  için fazla kar getirmeleri ye-
terlidir. 130 ton ya da daha fazla domatesin ezilmesinin
hiçbir önemi yoktur. 

Emperyalizm bunu e lenmek için halklara sunuyor.
Oysa halk n kültüründe e lenmek bu de ildir. Halk m z

e lenmek ad na yozlu u, bencilli i kendine kültür edin-
mez. Aksine e lenirken bile ö renmek ister. Bu yüzden
spanya'da yap lan bu sözde yemek festivalinin de e -

lenceyle, kültürle hiçbir alakas  yoktur. nsanlara, böy-
lesi festivaller yoluyla, para kar l  emperyalist kültür
a lanmaktad r.

ABD ve di er emperyalist ülkelerde her y l "en faz-
la yemek yeme" yar mas  yap l r. Tüketim kültürü bu
tür festivallerle yay l r. htiyaç de il, zevk almak; kar n
doyurmak de il sürekli bir tüketim pompalan r. 

Sadece ne oldu u belli olmayan bir "keyif" alma için
tonlarca domates heba edilirken; emperyalizmin sö-
mürdü ü ülke halklar , yiyecek ekmek bulamad klar  için
çöplerden ekmek toplar, pazarlar kalkt nda ortada ka-
lan ezilmi  sebze ve meyveleri toplar. 

Geçti imiz günlerde, içki firmalar n n sponsorlu unda
stanbul'da yap lan Rock'n Coke Festivali de tüketimi kö-

rükleyen ama e lence ad  alt nda me rula t r lmak iste-
nen bir festivaldir. "Ç lg nlar" gibi e lenen insanlar, dur-
maks z n içerek, e lenebileceklerini dü ünürler. 

E lence bu de ildir! çip içip ne dedi ini bilmez, ayak-
ta duramaz, kendi üzerine kusar hale getirilen insanlar e -
leniyor olamaz. Bu insan n a a lanmas d r. Halklar n n
sorunlar na ilgisiz, bencil, e lenceyi yüksek adrenalin ola-
rak alg layan, ahlaki de erleri çürümü  insanlar yarat -
l yor. 

Müzik, festivaller halk n yozla t r lmas n n arac
olarak kullan l yor. Tüketimin körüklendi i bu tür ça-
l malara kar  halk n kendi öz kültürüne sahip ç kma-
l y z.

FEST VAL ADI ALTINDAK  YOZLA MA!
“YER GÖK DOMATES” AMA M LYONLAR AÇ!
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30 A ustos 2013 tarihinde Türki-
ye’ye gitmek isterken tutsak edilen
DHKC sava ç s  Hasan Biber, 26
Eylül 2013 tarihinde Atina’da ç ka-
r ld  mahkemece Türkiye’ye iade
edilmesine karar verildi. Mahkeme
heyetinin tavr , iade edilme karar n n
ç kar lmas ndaki h zl l k ve dava dos-
yas nda ortaya ç kan bir belge em-
peryalizm ve fa izmle i birli ini ka-
n tl yordu.

Türkiye fa izmi; verdi i sendikal,
demokratik mücadele nedeniyle y l-
larca bask  alt nda tuttu u, defalarca
görev sürgünü verdi i, gözalt na al-
d , i kence yapt , tutuklad  ve
hakk nda y llarca hapis cezas  verdi-
i Hasan Biber’i, i kence yapmak ve

ömür boyu hapsederek hapishanede
katletmek için Yunanistan’dan istedi.
ade iste ine gerekçe olarak ise;

DHKC’nin, AKP Genel Merkezi ve
Adalet Bakanl ’na 20 Mart 2013 ta-
rihinde gerçekle tirdi i eylemler gös-
terildi. Sonuç olarak; Türkiye, birçok
devrimci için uydurma gerekçeler-
lerle, bazen gerekçe bile göstermeden
s rf kimli i nedeniyle iade davalar
aç yor. Hasan Biber’in iadesinin is-
tenmesi de bu kapsamda beklenen bir
eydir. Geldi imiz a amada ise, ver-

di i iade karar yla Yunanistan do -
rudan, Türkiye’deki ba ms zl k ve
demokrasi mücadelesinin kar s nda,
ABD emperyalizmin güdümünde
Türkiye fa izminin hizmetkar  ola-
ca n  ilan etmi  oldu.

Hasan Biber, ya am  boyunca u -
rad  haks zl klar  ve verdi i müca-
deleyi mahkemede aç klad . Anti-fa-
ist, anti-emperyalist kimli i nede-

niyle Türkiye Devleti’nin birçok kez
can na kastetti ini ortaya koydu. Ha-
san Biber, karar n adil bir karar ol-
mad n  belirterek “fa izm sadece bi-
zim ülkemizde tehdit de il, kom u ül-
keler içinde tehdittir. Özellikle de Yu-
nanistan için. Gemileriniz, uçaklar -
n z taciz ediliyor. Yunanistan halk
a a lan yor. Biz bunlara kar  da
mücadele ediyoruz. O nedenle bu ka-
rar  adil bulmuyorum. Bunun için bu
dava sonuçlan ncaya kadar açl k gre-
vi yapaca m  bildiriyorum.” diyerek
fa izmle i birli i yapmamalar n  is-
tedi. Mahkeme heyeti ise nas l bir ay-
mazl k içindeki emir kulu oldu unu,
“sizi anti fa ist kimli inizden kaynakl
de il, Türkiye’deki bir terör olay n-
dan kaynakl  iade ediyoruz” sözleriyle
gösterdi. 

Oysa; söz konusu eylemi Hasan
Biber’in gerçekle tirdi ine dair somut
bir delilleri olmad  gibi, ortada bir
terör eylemi de yoktu. Herkes bilir ki,
terör fa izmin faaliyetidir ve hedefi
halkt r. Halk Kurtulu  Sava lar  ise,
emperyalizme ve fa izme kar , ba -
ka bir deyi le zulme ve sömürüye kar-

, ad  üstünde, halk n kurtulmas
için verilir ve demokratik, bar ç l yol-
lar n önünün kapand  bir durumda
kurtulmak isteyenler için silahl  mü-
cadele bir hakt r. 

Tarihin hiçbir a amas nda, dün-
yan n hiçbir yerinde zulüm yöne-
timleri güzellikle de i memi tir. Fa-
izm iyi niyetlerle, dualarla vb. ey-

le y k lmam t r. Döktü ü kan, uy-
gulad  zulmün yaratt  iddetle
alt edilmi  ve halklar özgürle ebil-
mi tir. Bu nedenle, söz konusu iade

karar  ile Yunanistan yarg s ; biz
ABD emperyalizminin ve Türkiye fa-
izminin Yunanistan’daki koluyuz, u-

besiyiz, memuruyuz demi tir.

ABD emperyalizmine hizmet yeni
olmasa da, Türkiye fa izmine hizmet
yeni ve ABD politikas d r. ABD;
2000’li y llar n ba nda ilan etti i
Amerikan Yüzy l  Projesi’yle dünya
imparatorlu una soyunmu , bununla
birlikte Türkiye ve Yunanistan ege-
menlerinin tarihsel sorunlar n n yerine
ABD imparatorlu unun ç karlar  için
i birli i geli tirilmi , bu kapsamda
özellikle son y llarda Yunanistan ve
Türkiye devletleri aras nda i birli i
anla malar  imzalanmaya ba lam ,
Türkiye oligar isi Yunanistan’da bir-
çok yat r m yapm t r. Di er yandan
Yunanistan, Orta Do u ve Afrika’n n,
ABD imparatorlu unun bir parças
olarak sömürü alt nda kalabilmesi
için yap lan askeri müdahalelerde
üslerini, deniz ve hava sahalar n  s -
n rs z açm , ABD ile yak n zaman-
da askeri, ekonomik, siyasi anla malar
imzalam t r. Bu kapsamda, ABD
emperyalizmine kar  Türkiye’nin
ba ms zl  için uzla maz bir mü-
cadele sürdüren Cephelilere kar  da
gözalt , bask n, tutuklama yan nda, so-
kak ortas nda i kenceyle adam kaç -
r p, Türkiye’ye iade etmeye kadar va-
ran bask lara ba lam t r. Hasan Bi-
ber’in iade edilme karar  da i birli-

inin derinle mesine do ru at lan
yeni bir ad m olmu tur.

Mahkeme dosyas nda ortaya ç kan
belge, Yunanistan yarg s n n ABD’nin
emriyle i  yapt n  göstermektedir.
Söz konusu belge ABD Adalet Ba-

AVRUPA’dakiB Z

Hasan Biber’i ade Etme Karar ; 
Yeni-Sömürge Yunanistan’ n, Amerikan

Emperyalizminin Güdümünde
Türkiye Fa izminin Hizmetine

Girmesinin Bir Ürünüdür
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kanl  Uluslararas  li kiler Suç Ofisi anten-
tini ta yor ve A ustos 2013 tarihli belge, “Yu-
nanistan Merkez Otoritesine” hitaben gönde-
rilmi . DHKC’nin ABD’nin Ankara’daki sö-
mürge karargah na düzenledi i feda eylemi ne-
deniyle yürütüklerini söyledikleri soru turma
kapsam nda, ABD Yunanistan aras nda imza-
lanm . “Suç Durumlar nda Kar l kl  Hukuki
Yard m Anla mas ”na dayanarak delil durumu
ta yan ve ta mayan her türlü malzeme, bilgi,
belge, rapor, kay tlar n verilmesini istiyor.
Ayr ca, Yunanistan’da gözalt na al nanlarla
FBI’ n ve Amerikan savc lar n n görü türül-
mesinin sa lanmas n  istiyor. Söz konusu bel-
gede, Bulut Yayla’n n Türkiye’de yakaland ,
Ahmet Düzgün Yüksel’in Hasan Biber ve
Mehmet Yayla ile birlikte bir teknede yaka-
land  gibi yalan bilgiler yaz larak, bu dört is-
min kimlik bilgileri veriliyor ve bu devrimci-
lerin, DNA bilgilerinden ceplerinde ç kan
çöplere kadar madde madde sayd klar  her tür-
lü verinin verilmesini istiyor.  Bu talep bütün
devrimciler hakk nda, Yunanistan Hükümeti’nin
elinde bulunan bütün bilgilerin çok acil olarak
payla lmas n  da içeriyor. Ayr ca bu taleple-
rin ve kar lanmas n n gizli tutulmas  da ayr
bir bölüm olarak belirtiliyor.

Bu talep hakk nda daha enformasyon için,
FBI Hukuki Ata esi, William Peterson’la temas
kurulmas n  isteyen belge, Uluslararas  ili ki-
ler Suç Bölüm Ofisi yöneticisi Mary Ellen War-
low imzas  ta yor. Yunanistan Hükümeti’ne ya-
z lm  bir talimat olan bu gizli belge devrim-
cilere yönelik sald r n n, Yunanistan yarg s n
nas l çal t n  aç kça ortaya koymaktad r.

Sonuçta da Hasan Biber, “yarg lan p” iade ka-
rar  veriliyor ve normal prosedürde görülme-
yecek bir h zla karar  yaz l  getiriliyor. Yarg -
lanmas  tamamiyle adet yerini bulmas , forma-
litelerin yerine getirilmesi için yap lm  oluyor.

Hasan Biber Serbest B rak lmal d r

Fa izm, Türkiye halklar n  katletmeye de-
vam ediyor. Her türlü hak ve özgürlük talebi
demagojilerle, bask  ve iddetle kar lan yor.
Fa izme kar  halk n özgürlü ü ve demokra-
sisi için sava anlar  tutsak etmek ve fa izme
iade etme karar  almak; her gün a a lanan, ezi-
len ve sömürülen Türkiye halklar na, sesinizi
ç karmay n, emperyalizme ve fa izme boyun
e in demektir.  Gerekçesi ne olursa olsun, han-
gi emir ve zorunlulukla yap l yor olursa olsun,
emperyalizm ve fa izmle i birli i suçtur. Ha-
san Biber’in iade karar  iptal edilmeli ve ser-
best b rak lmal d r.

Belgeden bölümler:
ABD Merkez Otoritesi, Suç Durumlar nda Kar l kl  Hukuki Yar-

d m Anla ma’s  kapsam nda Yunanistan’da, ilgili otoritelerden yar-
d m ister. ABD Adalet Bakanl  savc lar  ve Federal Ara t rma Bü-
rosu (FBI) , 1 ubat 2013 ABD Türkiye Büyükelçili ine ve di er sal-
d r larla, ABD suç yasalar n n ihlal edildi i için,  ABD vatanda la-
r na ve kurumlar na yurtd nda komplo kurulmas na kar  de i ik
bireyler hakk nda  bir soru turma yürütüyor. ABD, Yunanistan’dan
bu konuda, sayg l  bir ekilde tam, zamanl  ve topyekün i birli i ta-
lep eder. Savc lar da, soru turmaya ait de i ik bilgiler talep eder. 

(…)

G ZL L K:
Soru turman n devam  nedeniyle, ABD Merkez Otoritesi, bu ta-

lebinin gizli tutulmas n  ister. Bu talepler, bu dokümanda ismi ge-
çen bireylere ve kurumlara aç klanamaz. Ayr ca bu talebi yerine ge-
tirenler bilmeli ki içerikler ve konular gizli kalmal d r. Soru turma
alt nda olanlarla payla lamaz. 

(…)

YARDIM TALEB : 
a. Kay tlar,  raporlar ve deliller talebi

Yukar daki bireyler dahil, DHKP-C soru turmas  kapsam nda,
bütün delil, kay tlar ve raporlar , ABD savc lar na ve FBI’ya ko-
ulsuz verin.  

Delillere dahil olan ama bu eylerle s n rlanmam : cebinde bu-
lunan çöp,  para, narkotik maddeler, silah veya bomba imal etmek
için parçalar, yasad  faaliyetlerden elde edilen kazançlar, USB bel-
lek ayg tlar , elektronik bellek ayg tlar, bilgisayarlar, bilgisayar sa-
bit diskler, bilgisayar diskler ve DNA. 

Raporlara dahil olan ama onlarla s n rlanmam : resmi polis ra-
porlar , Yunan hükümet kurumlardan di er resmi raporlar , adli ra-
porlar ve ahitlerle ve san klarla görü me kay tlar n n/kopya/raporlar . 

Kay tlara dahil olan ama onlarla s n rlanmam : e-mail adresleri,
e-mail içerikleri, telefonlar, telefon numaralar , web sitelerin abo-
nelik ve içeriklerine dair enformasyon, seyahat kay tlar , ki isel kim-
lik enformasyonu (do um tarihi, parmak izler, takma adlar, adres-
ler, banka hesaplar  ) telefon arama kay tlar , bilgisayar nternet pro-
tokol adresleri, kimlik dokümanlar , pasaportlar, kitaplar/ajandalar,
banka kay tlar , ticaret kay tlar , vergi kay tlar , kredi kart  kay t-
lar , para havaleleri, para i lemleri, propaganda ve yaz n, kamu ku-
rulu lar ndaki kay tlar , mal kay tlar  ve ba  defterleri. 

b. Görü me talepleri:

Devam eden DHKP-C’ nin soru turmas  kapsam nda, Yu-
nanistan’da gözalt na al nanlarla savc lar n ve FBI’ n görü -
mesine izin verin. 

c. Enformasyon talebi:

DHKP-C kaynakl , ABD ç karlara kar  olas  aktif tehdit-
ler konusunda Yunan hükümetinin elinde bulunan bütün bil-
giler savc lara ve FBI’ye verilsin.

ZAMAN SINIRI:
ABD Merkez Otoritesi, bu taleplerin derhal kar lanmas n  is-

ter. 
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Av u s t u r y a
Anadolu Fede-
rasyonu eylem
takvimini aç k-
lad …        

Özgür Aslan
zorla müdahale
sonucu sakat b -
rak ld . Onu sev-
gimizle ve eme-

imizle iyile tirecek, yeniden arkada lar na, sevdiklerine,
an lar na kavu turaca z. Arkada m z  Avusturya devle-
tinin elinden alaca z. Ailesi, arkada lar  olarak Özgür As-
lan’a bir haf za borcumuz var.

Özgür’ün bir an önce serbest b rak lmas  için herke-
si yapaca m z eylemlere ça r yoruz. Dönü ü olmayan
sakatl klar  önlemek için Özgür’e sahip ç kal m!

Yusuf Ta ’ n üzerindeki tecriti sahiplenmemizle k ra-
ca z.

Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur! 
Eylem takvimi
Adalet Bakanl  Önünde Miting 
Tarih: 01.10.2013 (Sal )
Adres: Museumstrasse 7, 1070 Wien
Saat: 17.00

çi leri Bakanl  Önünde Çad r ve
Bilgilendirme Stand
Tarih: 02.10.2013 (Çar amba) 
Adres: Herrengasse 7, 1014 Wien

Saat: 14.00 – 16.00

Özgür’ün Sakat B rak lmas ndan
Sorumlu Olanlar Hakk nda Toplu Suç
Duyurusu

Tarih: 03.10.2013 (Per embe)
Adres: Dr Wolfgang Moravec 
Kirchberggasse 33, 1070 Wien
Saat: 14.00 

Parlamento Önünde Çad r ve Bilgilendirme
Stand

Tarih: 04.10.2013 (Cuma)
Adres: Doktor-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Saat: 14.00- 16.00

Miting: Yusuf Ta  için Alman konsoloslu u önünde
bas n aç klamas yla ba layacak, Adalet Bakanl ’na yü-
rünecek. Adalet Bakanl  önünde Özgür Aslan için ya-
p lan bas n aç klamas yla bitirilecek.
Tarih: 07.10.2013 (Pazartesi)
Yer: Metternichg/ Jauresg, 1030 Wien

Saat: 16.00

Avusturya Anadolu Federasyonu
Halk n Sesi Yürüyü , Halk m z n
Kap lar ndan Girmeye Devam Ediyor

Woodgreen kütüphanesi önünde haftal k Yürüyü
dergisi stand  ilgi görmeye devam ediyor.

Bu hafta standa gelenlerle  Türkiye’deki son süreç, halk-
lar n alanlara dökülmesi, sald r lara kar  direnmeleri ve
halk n hesap sorma bilinci ve halk n adaleti konu uldu. n-
giltere Londra’da 2000 bildiri ve 15 dergi halklara ula -
t r ld .

Av ru pa’da

Almanya Hamburg’daki Avusturya Konsoloslu u
önünde 1 Ekim Sal  günü, bir kez daha tutuklu bulunan Ana-
dolu Federasyonu üyeleri Yusuf Ta  ve zorla müdahale edi-
lerek haf zas  çal nan Özgür Aslan için federasyon çal anlar
özgürlük istedi. 

Saat 16.00’da bir araya gelen federasyon çal anlar , "Tüm
Siyasi Tutsaklara Özgürlük" pankart  açt lar. Okunan aç k-
lamada "Zorla müdahale ederek haf zas  çal nan Özgür’ün
ancak arkada lar n n yan nda iyile ebilece ini, hukuksuz bir
ekilde kaç r larak Almanya`ya iade edilen Yusuf Ta ’ n Avus-

turya’ya geri iade edilmesi gerekti i" söylendi. 
Aç klamada ayr ca;  30 A ustos 2013 tarihinde ‘Büyük

DHKP-C operasyonu’ komplosuyla AGONAS dergi büro-
su, Atina ve Selanik`te Halk Cephelilerin ev ve i yerlerine
yap lan bask nlar sonucunda tutuklanan Ahmet Düzgün Yük-
sel’in Almanya’ya ve Erdo an Çak r’ n Fransa’ya iadesine
karar verilmi ti.

26 Eylül günü ise Koridallos Hapishanesi’nde tutuklu bu-
lunan devrimci tutsak Hasan Biber’in davas  görüldü ve Tür-
kiye’ye iade karar  verildi. Bu iade kararlar n  protesto eden
Mehmet Yayla da süresiz açl k grevine ba lad . 

Irkç l a kar  mücadele etmek, piknik, panel, konser
düzenlemek, örgütlenme özgürlü üne sahip ç kmak suç de-
ildir. Ba ms zl k, demokrasi, sosyalizm mücadelesi ve-

renleri terörist olarak karalayamazs n z. Yunanistan Dev-
leti suç i lemekten vazgeçmelidir" denildi. 

“Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur!” slogan n n
at ld  eylemde 100 bildiri
da t ld . Pankart  okuyup
neden orada eylem yap ld -

n  soranlarla ya anan hu-
kuksuzluk üzerine sohbet
edildi.

Durmayacak, Susmayacak, Mücadelemizi
Büyüterek Sürdürecek;

Zulmün Elinden Yolda lar m z  Alaca z!

FA ZME KAR I MÜCADELEDE TUTSAK DÜ ENLERE ÖZGÜRLÜK!
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20 Eylül Cuma ak am  AKP'nin
be  bin polisine ve itlerine kar  çat -
arak ehit dü en Halk n Adalet Sa-

va ç s  Muharrem Karata  Avrupa'n n
birçok ehrinde an ld .

Almanya, Mannheim’da 29 Eylül
Pazar günü anma yap ld .

Anmada Muharrem’inde eylemi
yapma sebebi olan, Halk Ayaklanma-
s n  anlatan bir sinevizyon gösterimi ya-
p ld . Anmada Muharremin eylemini an-
latan aç klama okundu, eylemin ne-
denleri ve ehitli i ile ilgili konu ma-
lar yap ld . Anmaya 30 ki i kat ld . 

Almanya Köln'de yap lan anmaya
ise aç l  konu mas yla ba land . Say-
g  duru unun ard ndan ehit dü ülen ey-
lemin nedenlerini ve anlam n  anlatan
bir mesaj okundu. Ard ndan onlar için
Bize Ölüm Yok, Ya amak Ne ki Ölüm
Ne mar lar  çal n p söylendi. 

Program sonunda helvalar da t -
l rken, k saca son dönemlerde ba ta Al-
manya olmak üzere emperyalizmin
devrimcilere, demokratik faaliyetlere
kar  hukuksuz ve pervas z sald r la-
r , tutuklamalar üzerine konu uldu. Ay-
r ca Suriye'de olas  emperyalist aske-
ri sald r ya kar  CANLI KALKAN
eylemi anlat l p bu eylemdekileri yal-
n z b rakmamak için destek mesajla-
r  göndermenin gere i anlat ld . An-
maya 32 ki i kat ld .

Muharrem’in smi
Duvarlara lendi

Almanya Duisburg’da 26 Eylül
gecesi Türkiyelilerin yo un ya ad
Höchfeld semtinde ve ehir merke-
zinde Cepheliler, DHKC sava ç s
Muharrem Karata ’  duvar yaz lama-
lar yla selamlad . 

Birçok yerde "Umudun Ad
DHKP-C", "DHKC", "DHKP-C" ve
"Muharrem Karata  Ölümsüzdür" ya-
z lamalar  yap ld .

Muharrem Karata
sviçre'de Selamland

Anma katledilen Halk Sava ç s
Muharrem Karata  ve tüm devrim e-
hitleri için bir dakikal k sayg  duru-
uyla ba lad . Ard ndan partinin olay-

la ilgili aç klaman n okunmas  ile de-
vam edildi. Yaral  tutsak edilen Halk
Sava ç s n  tan yan bir arkada m z,
onunla ilgili an  ve görü lerini anma-
ya kat lanlarla payla t  ve anma sona
erdirildi. Anmaya 20 ki i kat ld . 

Paris'te Türkiye
Konsoloslu u’na "Halk
Sava ç lar  Ölümsüzdür"
Pankart  As ld

Adaletin sesi Muharrem Karata
Paris’te 24 Eylül’de, Cephe aç klamas
bildirileri ile halka anlat ld . 260 adet
aç klama Türkiyeli halk m za ula t -
r l rken hemen hemen bütün insanla-
r n merakla aç klamay  okuduklar
gözlemlendi. 

Ayn  gün yine Paris’teki Türkiye
Konsoloslu u’na “Halk Sava ç lar
Ölümsüzdür”, “Ya as n Halk n Ada-
leti” Cephe imzal  pankartlar as ld .
Strassbourg Saint- Denis Mahalle-
si’nde birçok yere “Zulmün Kaleleri-
ni Vuruyoruz! Ya as n Halk n Adale-
ti- DHKC, Muharrem Karata  Ölüm-
süzdür, DHKP-C, Sava m z Muhar-
rem Karata larla Büyüyor- DHKC”
sloganlar  duvarlara i lendi. 

“Muharrem Karata
Ölümsüzdür”

Hollanda, Rotterdam Türkiye Ba -
konsoloslu u’na, 30 Eylül gecesi “Mu-
harrem Karata ’ n Hesab n  Soraca z,
DHKP-C” yaz l  pankart as ld . 

Yine Hollanda'n n farkl  ehirle-
rinde “Muharrem Karata  Ölümsüz-
dür”, “Umudun Ad  DHKP-C”, “Mu-
harrem Karata ' n Hesab n  Soraca z”,
“DHKP-C”, “Cephe” yaz lamalar  ya-
p ld .

PAVLO F SSA'NIN SES
BERL N'DE

Fa ist örgüt olan (Alt n afak) ta-
raf ndan Atina'da katledilen Pavlo
Fissa’n n katliam n  protesto etmek için
Berlin’de bir yürüyü  düzenlendi. 2 bin
ki inin kat ld  yürüyü e Anadolu
Federasyonu çal anlar  da kat ld .

HALKIN ADALET N N SES  MUHARREM
KARATA  HALKIMIZIN OLDU U HER YERDE!

Hollanda

Hamburg

Paris

Paris

Duisburg

Duisburg
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29 Eylül günü zmir Do ançay Mahallesi'nde Halk
Cephelilerin ça r s yla yozla ma ve mahalle halk n n so-
runlar yla ilgili halk toplant s  yap ld . 25 ki inin kat l-
d  toplant da mahalleliyle birlikte çetelere ve uyu tu-
rucu satanlara kar  mücadele etme ça r s  yap ld .
Toplant n n her hafta yap lmas  karar  al nd . Toplant -
dan önce mahallede sesli duyuruya ç kan Halk Cephe-
liler, kap  kap  dola arak toplant ya ça r  yapt lar. 

Yunanistan’da tutsak dü en Ha-
san Biber hakk nda, Türkiye nter-
pol aramas  ç kard  için, 26 Eylül
günü Türkiye’ye iade davas  gö-
rüldü. Verilen kararla Yunanistan
devleti bir kez daha fa ist Türkiye
devletiyle i birli ini göstererek,
Hasan Biber’in Türkiye’ye iadesi
yönünde karar verdi. 

Hasan Biber mahkemede, kara-
r n adil bir karar olmad n  belir-
terek, iade karar na kar  dava so-
nuçlan ncaya kadar “Süresiz Açl k
Grevine” ba lad n  duyurdu. Ha-
san Biber'in Türkiye’ye iade kara-
r n n kald r lmas  talebiyle açl k
grevine ba lad . Yine ayn  davadan
yarg lanan Mehmet Yayla da iade
kararlar n  protesto etmek için sü-
resiz açl k grevine ba lad .

Ayn  hapishanede tutsak olan Er-
do an Çak r ve Ahmet Düzgün
Yüksel hakk nda ise 23 Eylül’de gö-
rülen duru malarda Almanya ve
Fransa’ya iade karar  verilmi ti.
Erdo an Çak r ve Ahmet Düzgün
Yüksel, verilen iade kararlar na
kar  23 Eylül günü mahkemele-
rinde yapt klar  aç klamayla, Süre-
siz Açl k Grevine ba lam lard .

u anda Koridallos Hapishane-
si’nde; Ahmet Düzgün Yüksel, Er-
do an Çak r, Hasan Biber ve Meh-
met Yayla süresiz açl k grevinde.

Süresiz Açl k Grevindeki
Tutsaklar n n Sesini
Halk Cepheliler
Bulunduklar  Her Yerde
Yükseltiyorlar!

Yunanistan' n ba kenti Atina'da,
27-29 Eylül tarihlerinde SYRIZA
Gençlik Festivali’nin ikincisi ya-
p ld . 3 günlük festivalde, davetli
olarak kat lan Politik Tutsaklarla Da-
yan ma Komitesi de stant açt . 

3 gün boyunca Halk Cephelile-
re yönelik bask lar , tutuklamalar ,
fa ist politikalar  anlatan bildiriler
da t ld .

Hasan Ferit lk
ehidimiz De il Son
ehidimiz de

Olmayacak!
Koridallos Hapishanesi Özgür

Tutsaklar  Hasan Ferit Gedik için
mesaj ilettiler… 

“Devletin çeteler arac l yla
halklar m z  kirletmesine izin ver-
meyece iz. Cephelilerin her alanda
emekçi halk m zla birlikte çocuk-
lar m z n gelece inin karart lmas -
na kar  verdi i mücadelede ehit
dü en Hasan Ferit Gedik, ilk ehi-
dimiz olmad  gibi son ehidimiz
de olmayacakt r.

Devlet hapis cezalar yla ve kat-
letme tehditleriyle, çete yuvalar na
kar  verdi imiz sava m z  engel-
leyemeyecektir.
Hasan Ferit Gedik Ölümsüzdür!
Çeteler Halka Hesap Verecek!
Koridallos Hapishanesi Özgür
Tutsaklar ”

Antakya Armutlu Mahallesi'ndeki Hatay Özgürlükler Der-
ne i’nde 29 Eylül günü film gösterimi yap ld . Rang de Basenti
filminin izlendi i gösterimin ard ndan herkesin teker teker yo-
rumlar  al nd . Yorumlarda filmin yozla ma üzerine kurulu ol-
du u, eski ve yeni zaman  çok iyi bir ekilde aktard , insan-
larda feda ruhunun oldu u ve herkesin de i ebilece i belirtil-
di. 25 ki inin kat ld  gösterimden sonra çaylar içildi.

Haziran Ayaklanmas ’nda katledilen Meh-
met Ayval ta , Abdullah Can Cömert, Ethem
Sar sülük, rfan Tuna, Ali smail Korkmaz,
Ahmet Atakan ve hala yo un bak mda olan
Okmeydan ’n n direngen evlad  Berkin El-
van’ n hesab n  sormak için gerçekle tirilen
eylem, bildirilerle halklara duyuruldu.

Londra’da 25 Eylül Çar amba günü Tür-
kiyelilerin ço unlukta oldu u Tottenham
bölgesinde üçüncü gününde bildiri da t m
devam etti. 

ngiltere, Londra'da 29 Eylül Pazar günü
yap lan anmaya k sa bir konu ma yap larak,
sayg  duru uyla ba land . Sayg  duru u s ra-
s nda “Vur Ulan Köpek Dölü” mar n  genç-
ler co ku, öfke ve kinle söyledi. Ard ndan
aç klama okundu.

Bir müzik grubunun seslendirdi i Grup
Yorum ark lar  ve halk türküleri e li inde de-
vam eden anmaya 70 ki i kat ld .

25 Eylül 2013 Çar amba günü Yunanis-
tan’ n ba kenti Atina’da fa ist sald r lar ve
Pavlo Fissa’n n katliam n  protesto etmek için
büyük bir miting ve konser düzenlendi.
Yunanistan Halk Cephesi’nin de içinde oldu u
Politik Tutsaklarla Dayan ma Komitesi de,
“Türkiyeli Devrimciler Üzerindeki Bask la-
ra Son Mücadeleci Politik Tutuklu H.S.’ye
Özgürlük!” pankart yla yürüyü e kat ld lar. 

Eylemde, kitlenin bir k sm  miting alan nda
kalarak konser dinlerken, büyük k sm  Irkç
Alt n afak Partisinin merkezine yürüdü. Bu-
rada polisle çat malar ya and . Gözalt lar
oldu. Eyleme yakla k on bin ki i kat ld .

Devrimcileri Fa izme, Emperyalizme Teslim Etmek steyen
Yunan Devleti Bunun Hesab n  Er ya da Geç Verecek!

Vur Ulan Köpek Dölü, Vurdu un
Her Ölü Canlan r Çiçek Açar!

Londra’da Halk n Adaletini
Anlatmaya Devam Ediyoruz

“Fa izmi Yenmek çin
Fa istlerle Çat n"

Yozla maya Kar  Halk n
Dayan mas n  Örgütleyelim

Yozla maya Kar  Beynimizi Diri Tutal m
Kendi Seçtiklerimizi zleyelim
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Asiye Cengiz Vefat Etti
Devrim ehidi Bedii Cengiz'in Mersin Kazanl 'da ya a-

yan annesi Asiye Cengiz, 2 Ekim sabah  hayat n  kaybetti.
Cengiz'in cenazesi 2 Ekim günü Kazanl  Mezarl 'nda top-
ra a verildi. Mersin Halk Cephesi'nin de kat ld  cenaze tö-
reninin ard ndan Asiye Cengiz, o lu Bedii Cengiz'in yan na
defnedildi. Ailemize ve sevenlerine ba sa l  diliyoruz.

Ayten Çak c o lu Vefat Etti
Cephe taraftar  olan Ayten Çak c o lu vefat etti. Adana

Halk Cephesi taraf ndan yay nlanan ba sa l  mesaj nda,
“Ayten Çak c o lu, 25 Eylül günü bir kaza sonucu aram z-
dan ayr ld . 26 Eylül günü de cenazesi memleketi Osmani-
ye'nin Kadirli'ye ba l  Karatepe Köyü’nde Halk Cephelile-
rin de kat l m yla defnedildi. Arkada m za, ailesine ve
tüm sevenlerine sab rlar diliyoruz” denildi.

15 Ekim 1996 Cuma günü
Tokat' n Turhal lçesi’nde gece
saat 03.00 s ralar nda, devrim-
ci hareket saflar nda onurlu,
özgür bir vatan yaratma müca-
delesi veren Arslan Bilgin, an-

nesi Sakine Bilgin, babas  Mustafa Bilgin gece
gizlice evlerine giren kontrgerilla taraf ndan
hunharca katledildiler. 

Arslan B LG N

Yüreklerimizin gönderinde

Çelik bir y ld z olan

Yolda lara sözümüz var

Dindirece iz özgürlü e olan
hasreti

Zulmün oldu u her noktaya

T rnaklar m zla kaz yaca z
zaferi

Biz partinin y ld z  genç ya-

p c lar

Cücele tirirken ölümü

Ayd nl k dü lere sere serpe

Koyuverdik bilincimizi... 

Geçti art k boyun e me dö-
nemi

Yazg m z kazanmakt r.

B. Brecht1961 Adana Seyhan Kay -
l  Köyü do umlu olan Hasan,
lise y llar nda mücadele ile ta-
n t . 12 Eylül sonras nda gen-
çli in mücadelesinde yer ald .
2000 Ölüm Orucu Direni ine,
Adana Dayan ma-Der’de ça-

l malar yla destek oldu. Ya am  boyunca
inand  ilkelerden asla taviz vermemesi,
Adana'da kaçak elektrik kullanan sanayi ku-
rulu lar n n üzerine kararl  bir ekilde gidip ce-
zalar yazd rmas  nedeniyle Urfa'ya sürgün edil-
di ve orada yine ayn  nedenle katledildi.18
Ekim 2002’de, Urfa’da TEDA ’ta mühendis
olarak çal rken, rü vet çark na engel oldu u
için vurularak katledildi. 

Hasan BALIKÇI

Ayten ÇAKICIO LU

Asiye CENG Z

13 Ekim - 19 Ekim

Gözya m z  içeriye, kinimizi d ar ya vurmal y z" 
Arslan BilginYitirdiklerimiz

Ba ms zl k Demokrasi Sosyalizm Mücadelesinde

Arslan Bilgin Tokat' n Turhal ilçesinde ya ayan bir ve-
teriner. stanbul'da okumu . Okul bittikten sonra yeniden
memleketine dönmü .

Turhal'da sokaktan geçen herkese Arslan'  sorabilirsiniz.
Herkes çok iyi tan r. Turhal' n en sevilip say lan insan d r
desek kesinlikle abart l  olmaz. Çünkü insanlar onu anla-
t rken yere gö e konduram yor.

"Efendiydi, dürüstü, mertti",
"gece yar s  da  köylerinden gelen telefonlara dahi gi-

der kesinlikle nazlanmaz geri çevirmezdi",
"her gün onlarca insan gelir evine, civar köylerden il-

çelerden ak p gelirler, hiç bo  kalamazd ",
"da lardan inmezdi, her gün da  köylülerinin hayvan-

lar na bakmaya giderdi",
"tek dü man  polisti. Çok gözalt na al nd , siyasi bir ey

olursa hemen Arslan'  al rlard ",

"O'nun için herkes DHKP-C'li der. Gerillaya yard m et-
ti i söylenirdi. Polis çok tuttu ama hiç bir ey tutturama-
d . Yi it çocuktu Arslan",

"ailesi çok sever desteklerdi ama ba na bir ey gele-
ce inden korkarlard . Polis sürekli evini gözlerdi".

Sordu umuz Turhal'l lar böyle anlat yorlard  Arslan Bil-
gin’i. Arslan Bilgin, babas  Mustafa Bilgin ve annesi Sa-
kine Bilgin, 15 Ekim gecesi evlerinde katledildiler. Katliam
kimse duymad , görmedi. Her ey çok profesyonel yap l-
m t . Katledildiklerinde Arslan da annesi ve babas  da ya-
taklar nda uyuyorlard . in garip taraf  o saatlerde kap  g -
c rdasa duyacaklar n  söyleyen kom ulardan gece saat
04.00'a kadar ayakta olanlar bile tek bir ses duymazken tüm
aile fertleri kafalar na s k lan tek kur unla öldürülüyorlar.
Kap  hiç zorlanmadan aç l yor, evde bir talan, kar kl k yok,
büyük bir ihtimalle susturucu kullan l yor ve her üç cesette
yatakta yorganlar  üzerlerine örtülü, uyur vaziyette bulu-
nuyorlar. ...

"Arslan' n tek bir dü man  yoktu polisten ba ka." Sor-
du umuz insanlar f s lt  halinde unu söylüyorlar " lk ak-
l m za gelen kontrgerillan n yapt  oldu."

Kendini Halk na Adam
Bir Ayd nd  Arslan Bilgin

An lar  Miras m z






